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Reminiscè cies passades

e Olll va dir Arzallus, hi ha alguns als quals els
agrade ficar-se plomes, encara que només siga
per a fer "el indio".

En aquest poble, d'aql:lests encara en queden,ja que per
a aprovar una "Ordenanza de Covivencia Ciudadana" no
és necessita molt de trellat, si tenim en compte alguns
dels articulats que aquesta inclou.

No caldrà enumerar-los, a la plana quatre, es pot veure
l'estil que destilen alguns i els records que ressuciten
d'altres.

Tenim l'impressió que aquesta obeeix més als afanys
autoritaristes d'algun regidor enlairat que es deleix per a
imposar el "seu" ordre, que a una necessitat real de la
població Benicar1anda que ja de per sí és suficientment
prudent i ben educada.

La Redacció respecta la llibertat d'ex
pressió. La responsabilitat de les opi
nions és de qui signa l'escrit. La redac
ció es reserva el dret d'acurçar els tex
tos que sobrepassen les 20 línies. Els
articles hauran d'anar signats amb
nom, adreça i número de DNI, encara
que podran aparèixer amb pseudònim.
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i:~ Un gran basquet de

1r bones i gustoses
carxofes per a la Universitat
Popular i per a l'A.C.
Alambor per la seua tasca
reflectida en les respectives
exposicions fotogràfiques
inaugurades aquesta setma
na.

Una punxant i raspo
sa panissola per a
tots aquells ciuta

dans que no respecten les
zones verdes de la nostra
població.
És trist veure com es maltrac
ta moltes vegades la natura
del lloc on vivim.



S'inicien temps de formalitat

La convivència ciutadana
es posa a debat

16 REJ)ACCJÓ

L'ajuntament de IJenicarló seu de debats incruents

EI punt més destacat del
Ple municipal de la pas
sada setmana va ser l'a

provació inicial de la anome
nada "ORDENANZA REGU
LADORA DE LA CONVI
VENCIA CIUDADANA".
Redactada durant quasi dos
anys pel depmtament de
Govemació presidit pel Sr.
Cuenca, consta de 91 mtic1es
que pretenen regular aspectes
relacionats mnb la conducta
ciutadana, l'empadronament,
l'ús de la via pública, la neteja
viàlia i el consmn.

La polèmica es va plantejar
quan els representants del
Bloc Nacionalista Valencià
van demanar la seua retirada
per solucionar diverses inco
neccions que han detectat a
l'actual redacció. El regidor
Emic Moya (BNV), va fer evi
dent la contradicció d'aquesta

El regidor Antonio Cuenca

proposta amb altres n0I111at;
ves municipals, documentant
la seua exposició amb cites de
"l'Ordenança sobre Sorolls", o
el "Reglament de
Nonnalització Lingüística",
anomenant alguns articles que
tan sols imiten malament
altres disposicions de caire
estatal o autonòmic, com per
exemple la "Llei de
Procediment Administratiu" ,
la "Llei de defensa dels
Consmnidors i Usuaris" o el
"Reglament d'Activitats
Molestes, Insalubres, Nocives
i Perilloses". En la seua inter
venció va qualificar el capítol
dedicat a la conducta ciutada
na, mes prop a les consignes
d'aquella "Formación del
Espíritu Nacional" que
d'una societat moderna a
punt de creuar el brancal del
dos mil.

Moya: El capítol
dedicat a la conducta
ciutadana, està mes
prop de les consignes
d'aquella
"Formación del
Espíritu Nacional"
que d'una societat
moderna

Moya acabà dient que es
tracta d'una ordenança
redactada per alguns regi
dors no experts, sense haver
estat adequadament infol'
mada pels serveis tècnics i

jurídics.
El regidor Antonio Cuenca

(PP), més que fer una defensa
del contingut de la ordenança
de qual és responsable, va
reU'aLUoe al Sr. Moya afm1Y de
protagonisme televisiu dient
que "haya estada tanta tiempo
sin aportar nada para esperar
hab/ar en el Pleno ante las
càmaras de TV". Emic Moya
el va rebatre apOltant còpia de
la proposta altemativa de més
de 100 articles presentada al
febrer de 1997 pels naci6nali~

tes.
La intervenció de José A.

Sanchez (PSOE), va servir per
donar el total SUP01t dels
socialistes al equip dè 'govem
pel que respecta al contingut
dè l'ordenança, manifestant-se
molest pel posicionament dels
representants del BNV

Finalment es va aprovar
amb els vots favorables del PP
i PSOE amb l'oposició del
Bloc.

En altre odre de coses, es
van aprovar altres ordenances
fiscals, 011 s'augmentava l'IPC
a' quasi totes. ,;
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1- PEL QUE FA A LA

URBANITAT
- "El comportamiento de

las personas, en especial en
la via pública... obsen'anín
el debido civismo y compos
tura" (ArU5.1)

- "Se prohibe expresa
mente... dejar abandonados
en la via pública objetos par
ticulares" (Art. 29)

- "Queda pl"Ohibido reali
zar cualquier traba.io que
desdiga del decoro de la via
pública" (Art.59)

2- PROHIBICIONS
PROHIBIDES:

- "No se podrà fumar en
los vehiculos de transporte
cuando esté impuesta la
prohibición" (ArU5.3)

- "En los locales de espar
cimiento público o recreo...

se respetaní el horario de
cierre legalmente estableci
do" (Art.17)

- "Queda prohibido ejel'
cer cualquier actividad
industrial o comercial no
expresamente autorizada"
(Alt. 59)

- "Queda prohibido el ver
tido de basuras, escombros u
otl"OS residuos en lugal'es no
autorizados" (Alt.74)

- "Queda prohibido el
consumo y la tenecia ilicita
de drogas tóxicas" (Art.25)

3- PER A REGULAR ELS
CASALS FALLERS I PEN
YES

- "En los locales destina
dos a Casal... estara pl"Ohibi
da la venta de bebidas o ali
mentos a terceros,
Funcionara obligatoriamen-

te un servicio quimico de
sanitarios.... No se permitira
el suministro de cualquier
tipo de bebidas alcohólicas
igualo superior a 18 grados
centesimales a menores de
dieciocho años... No se supe
rara ellímite maximo permi
tido de ruidos, ni se efectua
ran vertidos descontrolados
de desperdicios en la via
pública... El incumplimiento
de alguna de las condiciones
anteriores dara lugar a san
ción, incluido el cierre del
10caI." (Alt. 17.2).

- "En la via pública no se
permitÍJ'a el consumo de
bebidas alcóholicas en enva
ses de vidrio" (Alt.25)

4- ATAC A LA LLENGUA
- Ull dels pw1ts més polè

mics d'aquesta ordenança, es

l'article 12 que elimina l'o
bligació de rotular els
carrers en valencia (com fins
ara) introduint la possibilitat
de fer-ho en castella, vulnerant
d'aquest manera l'article 8 del
"Reglament de Normalització
Linglústica" aprovat per una
nimitat de tots els partits polí
tics al any 1992.

5- DE DUBTOSA CONS
TITUCIONALITAT

- "Los encargados de esta
blecimientos y de empresas
cuidaran de que SllS emplea
dos, huéspedes y personal
bajo su adscripción, se ins
criban en el Padron
Municipal de Habitantes,
suministraran los datos pre
cisos y seran responsables de
la fidelidad de aquellos."
(Art.5)

Presentació delll·bre de Vicent Pi arch
'Traces Excursionistes (CEC)'

tIll

¡6J A.e. ALlll\4130R

A quest pròxim dissabte,
dia 3 d'octubre, tindrà
lloc la presentació del

llibre 'T'races d'excursionistes
(CEC) , de Vicent Pitarch. El
lloc escollit és la Sala de
Conferències de la Caixa
Rural de Benicarló i a pmtir de
les 20:00 hores.

Vicent Pitm'ch ha descrit
d'una manera exceHent la
importància de l' excursionis
me com a factor de coneixe
ment i d'estima del al nostre
país,

'Traces Excursionistes és
una reflexió, que té com a fil
conductor el Centre
Excursionista de Castelló,
sobre el que han significat les
entitats muntanyenques en el
redreçament nacional i
democràtic de la nostra socie
tat, un llibre molt important
dins del món excursionista,

Vicent Pitarch ha

descrit d'una mane
ra exceHent la
importància de l'ex
cursionisme com a
factor de coneixe
ment i d'estima del
nostre país

VI Concurs Fotofràfic
Per al tra banda, i tmnbé

aquest dissabte, 3 d'octubre, es
farà el lliurament de premis
del VI Concurs Fotogràfic
Alambor, Des de les 19:30
hores, en la Sala de
Conferències de la Caixa
Rural, es fm'à l'esmentat lliu
rmnent.

'Una vida tard'
Per a concloure, cal recor

dar que Alambor també a pre
vist per al divendres, dia 23
d'octubre, la presentació del
llibre de poesia 'Una vida
tm'd', de Joan Gregori; el qual

ha estat gum'donat amb el pres
tigiós premi de poesia Festa

d'Elx, Serà a les 20h i també a
la Caixa Rural.



J6J UNIÓ DE LLAURADORS I RAMAD/':US - COAG

Cambra de Comerç
Per una altra banda, la Cambra Oficial de

Comerç, Indústria i Navegació de Castelló està
tornant, novament, a realitzar notificacions de
pagament (lAE, rendiment d'activitats empre
sarials professionals de l'IRPF o impost de
societats) als daners dies a alg¡ms llauradors i
ramaders valencians pel concepte del recms
cmneral, quant aquests es troben exents de rea
litzm·-Io. Aquesta situació es repeteix any datTe-

I Sé Congrés canarcal de la Unió (OOJ\G) I

Joan Brusca reelegit com a Secretari
General pels llauradors del Maestrat

ra any i, després de les queixes de la Unió de
Llauradors i Ramaders - COAG del Maestrat,

E
l passat diumenge, dia 27 de setembre, els responsables de la Càmera admiteixen el seu
es va celebrar a l'Auditori Municipal de en-or, atlibuint la confusió de l'enviament del
Benicarló, el 5é Congrés Comarcal de règim fiscal en el que es trobaven els llauradors

la UnüJ de Llaureulors i Ramaders - COAG del (estimació directa en lloc de mòduls); però no
JIr/aestrat, sota el lema 'Per un Maestrat, l'mal, donen una sol'lució definitiva a l'aswnpte.
viu'. GTan quantitat de membres de La Unió La Unió del Maestrat insta a tots els llaura
vinguts de totes les poblacions de la nostra dors i ramaders que estiguen rebent aquestes
comarca, van fer acte de presència en una jor- cmtes de la Cambra a que no paguen les quan
nada plena d'actes. titats esmentades, i que no dubten en posar-se

Durant el Conl:,'Tés, primerament, es va en contacte amb els serveis tècnics d'aquesta
escoltar l'lnfOlme de Gestió Sindical, el qual va organització per a estudiar cadasqun dels casos.
donar compte de les El sector agrari torna a estar oblidat
diverses activitats i Per altra bancla, la Unió
accions que durant els de Llamadors i
tres daners anys ha Ramaders - COAG del
desenvolupat l'orga- Maestrat es lamenta de
nització. Seguidament que una volta més el
es va votar aquest sector agrati haja quedat
infonne per tots els oblidat al recent clebat
delegats. Al mateix de política general que
temps es van debatre s'ha estat fent a les
dues ponències, una al Corts Valencianes. A
voltant de la Política judici de La Unió, úni-
Agràlia i l'altra al vol- cmnent cie forma tan-
tant d'Organització. gencial s'han tractat

Finalment es va eli- alguns aspectes relacio-
gir Wla nova Comissió jl'"' nats amb l'agricultura,
Executiva Comm'cal i ./ però no s'ha entrat aL-_-=- --l
al Secretm'i General, el analitzar els seus proble-
qual toma a ser Joan Joan Brusca, reelegit com a Secretari Generlll mes actuals i de futw,.

de La Unió deLlauradors i Ramaders del MaestratBrusca, un home queL....- --lLa Unió considera que
no para de trebal1m' pels els diferents partits polí-
llamadors i ramaders del Maestrat. tics presents en la Cambrà Autonòmica no hau-

Per a concloure l'acte van intervindre els rien de ser distants als problemes de Ja nostra
membres de les forces polítiques de la zona; agricultura clins d'un debat de caire general,
Jaime Mundo (PP), A.Roca (PSOE), Xavier tenint en compte que la majoria de les localitats
Rodríguez (BNV), i C.Yacub(IU). de la Comunitat Valenciana, i en concret les de

la nostra comarca, tenen una important pobla
ció agraria.

A més a més, la Unió de L1aw'adors tmnpoc
deixa a banda altres temes del debat de política
gener'al com pot ser el relacionat amb la televi
sió autonòmica valenciana, la de tots els valen
cians. TVV hauria d'oferir un tractament infor
matiu més plw'al en les noticies agràlies de
l'ens, exercint així Ull 'paper vertebrador de les
comarques de la Comwlitat Valenciana.

Creu Roja de
Benicarló

El President de la Junta Local
de la Creu Roja, Carmelo
Rodolfo Castelló
Manzaneque, va analitzar
l'entom que ha envoltat a la
Creu Roja en la nostra locali
tat dmant el passat estiu.
Castelló va comentar que "a
les nostres platjes no ha
hagut cap incident de caire
greu, exceptnant un salva
ment a la platja de la
Caracola".
El responsable de la Creu
Roja va comentar que per a
l'any pròxim "no fa falta més
vigilància de la que hem tin
gut, però sense descuidar
mai aquesta pels nostres
socorristes".
TaIDbé va destacar la bona
coordinació entre autoritats.
institucions i Creu Roja; a
més a més, va demanar molta
més prudència a la gent.

Rodatge d'un
fIlm a Peníscola

La productora AnoIa
Films i l'Ajuntmnent d~ la ve
ïna localitat de Peníscola han
anibat a un acord per a que la
pel'lícula Paris Tombollctú
siga rodada en punts estratè
gics de la ciutat.

La brigada de l'AjlUltament
donarà suport en tot moment
al rodatge del film, a petició
dels productors.

El director de la mateixa
serà Luis García Berlanga; i
alguns del actors més popu
lars són Concha Velasco,

I
Michelle Picoli, Santiago

ISeg.... ; Anto.in R"in". I
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'La Guerra de les Germanies
a Benicarló', conferència a
càrrec de Vicente García Edo

jÓJ REDACCiÓ

A Vui divendres, dia 2
d'octubre, Vicente
García Edo, profes

sor d'Història del Dret a la
Universitat Jamne r de
Castelló, realitzarà una con
ferència sobre 'La Guerra de
les Germanies a Benicarló ';
serà al Saló de Plens de
l'Ajuntament des de les 20:00
hores.

Ens trobem en una magnífi-

ca oportunitat per a poder
conèixer una mica més a fons
tot allò que va envoltar l'es
mentada guerra a l'entom de
la nostra ciutat.

Per altra banda, el pròxim
dijous, dia 8 d'octubre, a les
22:00 hores, es farà l'actuació
del Ballet Folklòric Nacional
d'Ucraïna.

L'Auditori Municipal de
Benicarló serà el lloc on els
membres d'aquest ballet ens
meravellaran. ..~

~ ~Observatore Mundano~ ~

PER J.R. RAMÍREZ

La pinça

L a creuada espanyolista a la
que estem assistint darrera

.ment, en contra dels naciona
lismes perifèrics, provoca una sensa
ció de trist desànim entre les perso
nes de bona fe. Les escomeses indis
criminades contra les aspiracIOns
legitimes de les nacions que formen
part de l'estat espanyol està arribant a
uns termes intolerables. Luis del

Olmo, Gabilondo i una colla de dub
tosos professionals com ells estan
cuinant el plat fort del debat polític
actual. Evidentment el pp i Psoe res
ponen a les premises dirigides pels
mitjans de comunicació més tenden
ciosos. Una nova Reconquesta sor
geix de l'esperit més obscurantista
d'aquest estat caducat. Ja ho he sentit
dir més d'una vegada: el que més
s'assembla a un nacionalista espan-

yol de dretes és un nacionalista
espanyol d'esquerres.

La política local també reflecteix
aquest ambient. Només cal veure la"
pinça" dels partits centralistes contra
els nacionalistes valencians ell el
darrer ple. Molts polítics voldrien
assemblar-se a Don Pelayo i Pancho
Villa, con els srs. Sanchez i CLlenca.

RÀDIO BENICARLÓ

EMISSORA MUNICIPAL
107.3 FM

Méndez Núñez, 91
Telf .. 47 35 44

BENICARLÓ

LA NOSTRA TELE
Avda. Marqués de Benicarló, 27

Telf.47 1983
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Oficina d'Iniciatives Comunitàries de Treball:

Nou Estudi sociològic per lDillorar la
inserció laboral de la dona a la CODlarca

;6) OnCIN¡1 D '!NiCIA7ïVES' COMUNI1IÍRlES' DE Tiu-.BALL DE L'AJUNTAMENT DE l'RAiGUER¡!

L'Oficina d'Iniciatives
Comunitàries de treball de
l'Ajuntament de Traiguera, dins el

marc del projecte NOW (noves vies per a
la igualtat), està preparant les bases d'una
gran enquesta dirigida a dones per a poder
millorar la seua incorporació al mercat de
treball de la comarca.

Per al pròxim any, té previst
posar en funcionament un
projecte per insertar a les
dones a treballs relacionats
amb el medi ambient en
coordinació amb el CEFI
RE

El propòsit que es busca és el garantir
la fiabilitat de l'estudi sociològic, per la
qual cosa s'ha contractat personal espe
cialitzat en la matèria que està fent un
repàs exhaustiu de la docwnentació exis
tent als diferents departaments i institu
cions públiques, com l'I1lStitut de la Dona
de Madrid.

Per al pròxim any, té previst posar en

funcionament un projecte per insertar a
les dones a treballs relacionats amb el
medi ambient en coordinació amb el
CEFIRE.

Al mateix temps, l'Oficina
d'Iniciatives Comunitàries de
l'Ajuntament de Traiguera participarà del
14 al 18 d'octubre, dins del marc del pro
jecte YOUTHSTART (explore), en Wl

seminari transnacional a NOllllandía.
Espanya, França, Regne Unit, ltalia,
Alemanya, i Suècia, abordaran entre

altres temes els nous mètodes d'inserció
laboral per a joves.

Per a concloure, cal saber que s'està
treballant en l'elaboració d'lm bulletí
infonnatiu al voltant de la taula rodolla
que es va realitzar el passat 24 de juliol a
l'ermita de la Verge de la Font de la Salut
de Traiguera, on es van tractar temes rela
cionats amb els nous perfils professionals
a les noves àrees laborals o la necessitat
de millorar la qualitat de la formació.

ANA RODRÍGUEZ PONCE

Davant la impossibilitat d'atendre i respondre personalment
a tots aquells què, amb la seua presència, ens acompanyaren
en l'adeu a la nostra benvolguda Anita, volem fer-lis arribar
el nostre més sincer agraiment.

Família Orero-Rodríguez

Benicarló, setembre de 1998
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El Mussol

El mussol ja no sap quines són les
raons que impulsen als éssers
hmnans, més concretament els de

l'equip de govern municipal, a pennetTe
que la seua ciutat estiga sempre envolta
da d'un caire de femer pennanent, mal
grat que els éssers del pp responsables
ho neguen rotlmdament i contraataquen
sempre acusant a als éssers de l'oposició
de voler-los desgastar mnb acusacions
falses.

El mussol creu que molts hwnans con
sideren ja nonnal que els seus caners
estiguen sempre bruts perquè s'han acos
tumat a veme']s plens de papers, ciga
nets a mig consumir, necessitats vitals
dels cans, ... ; que dels contenidors de
recollida de residus surtiguen sempre
males olors per la deficient política de
neteja existent; que les ratlles dels pas de
vianants passen del blanc immaculat a lm
marró ennegrit que no ajuda res a visua
litzar-les; etc.

El mussol està convençut que la majo
ria d'éssers cadufers tenen els nassos
obtmats i per aixó no fan ni dalt ni baix

Més ... brutícia
quan tomen a olorar les fragàncies pro
duïdes pels fums que surten de fabriques
químiques o del moble, o bé de les
escombraries cremades a l'abocador
il'legal mwricipal per aconseguir més
1I0c on poder desca1Tegar els camions
més fem, ja que la famosa promesa feta
de l'imminent entrada enfi.mcionament
de l'abocador de Cervera ja ha passat a
millor vida, i per tant es segueix omplint
tot el tenne d'lm fum contaminant i
nocIU.

El mussol considera que aquesta
necessitat dels polítics populars de per
metre per desídia la brutÍcia a tot arreu a
la ciutat ha a1Tibat al màxim clímax pos
sible quan no han assumit la seua res
ponsabilitat de retomar al seu estat origi
nari alió que per raons de festa havien
permés instat'lar però que encara a hores
d'ara estan en peu.

El mussol donant uua volada superfi
cial per l'espai destinat a l'alberg dels
casals de penyes durant la setmana gran
de la ciutat ha extret uua impressió força
fastigosa d'aquest indret degut a la nul·la

voluntat d'alguns éssers joves penyeros
que van muntar les seues bmTaques per
passar-ho bé durant set dies i al mateix
temps aprofitar-bo per traure quatre cèn
tims dels pan-oquians per pagar-se la
marxa, però que a hores d'ara sembla que
la borratxera encara els dura ja que no
poden acabm- de traure els casals dílma
propietat privada invadida amb el con
sentiment municipal.

El mussol pot fer-se al cà1Tec que
aquests éssers joves ara després de la
resta no estiguen massa motivats per des
mlmtar els seus caus noctàmbuls; però el
que no té cap justificació és seguir per
meten que aquest espai no sia ja ben net
i polit, i això si que és responsabilitat
directa dels éssers del govem PP, ja que
són ells els qui han de vetllar per que tot
hom siga respectuós amb la seua ciutat i
per tant obligar a netejar-ho el més aviat
possible o sinó assumir-ho amb els éssers
operaris mwlicipals però mai pennetre
l'existència d'aquest nou femer.

RETALlAR PKR Acíu _
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S..a. Directotra:

Encara no hem eixit de l'esglai i
indignació que ens han produit les
manifestacions del Sr. Alcalde de

Benicarló fetes en una entrevista publica
da el dia 22 d'agost al setmanari local 'El
Dissabte' .. Com afectats per 1'expropiació
de terrenys en la Plaça de la Constitució
estem sent víctimes d'un llarg i penòs
procés en el qualla postura de les autori
tats, i la del Sr. Alcalde en pmticular, ha
estat de total meynspreu als nostres legí
tims drets, no únicament com a propieta
ris, sino també com a persones.

Ens ha ferit el cinisme amb el qual el
Sr. Jaime Mundo afinna que "el
Ayuntamiento ha actuado con exquisi
ta corrección y no ha pretcndido bur
larse de nadie. Las propiedades que

faltan por adquirir estan en el
Tribunal de Exp."opiación porque no
aceptaron las 112.000 pesetas/m2 que
les ofrecimos".

Pot ser que el Sr. Alcalde entenga que
el bon gust i la cOITecció en actituts com
la de fer cas omís als acords sosClíts amb
els propietaris l'any 1990, i ratificats per
lmanimitat al Ple Municipal, del qual
curiosarnent ell prenia part. Pot ser enten
ga com a conecte deure encara els inte
ressos generats per la demora del paga
ment delIes indemnitzacions fixades pel
Tribunal Superiror de Justícia en sentèn
cia datats el 27 de juny de 1991, interes
sos legals que avui ascendeixen a una
quantitat pareguda a la indemnització
fixada pel Tribunal, amb la qual cosa,
gràcies a la seua desídia, l'Ajlmtament

=='-"-'-""""''''''"'"~'''':':';:....J tindrà que pagar una
quantitat que duplica a la inicial.

Pot ser que entenga com a bon gust i
conecció el faltar a Ja velítat i amagar a
l'opinió pública que a l'import de
112.000 pessetes/m2 se li pretenia restar
els costos d'urbanització i altres concep
tes tributaris, que la convertien en una
quantitat inferior i totalment injusta. Pot
ser que per al Sr. Alcalde, no és burla el
fugir reiteradament d'entrevistes sol'lici
tades.

Si totes les respostes de l'entrevista
esmentada són tant fidels a la realitat com
Ja que en aquesta carta es comenta, dei
xen's dubtar de la veracitat de' la 'brillant
gestió' que sense cap niena de dubte s' au
toadjudica.

Angela Lluch Masip

Associació de la Dona

Ul
Ul CD
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L'Associació de la Dona ja ha elaborat el
seu programa d'activitats per al mes
d'octubre que estem a punt de començar.

Entre les moltes i diverses activitats podem
destacar les següents:

DIMARTS, 6 (20:00h, Auditori Municipal)
Xerrada a cànec de la regidora d'Agricultura

de l'Ajuntament de Benicarló, Maria Teresa
Traver; Femando Puzo, director de Salut Pública
Àrea 01; Rosario Pac, coordinadora del prob'Ta
ma de prevenció de l'àrea OI; i de Mauricio
Canales, president del comité de prevenció de
l'Hospital Comarcal del Maestrat.

DIJOUS, 8 (l7:00h, Camping Eden)
Berenar devades al Camping Eden de la veïna

localitat de Peniscola, per a celebrar 1'obeltura
del curs 98/99.

Associació de 'la Dona
Llauradora

P
er la seua patt l'Associació de la Dona
Llauradora de la ciutat de Benicarló
també ha elaborat el seu programa d'acti

vitats per al proper mes d'octubre.
Les activitats més destacades seran les

següents:
DIVENDRES, 16
Xerrada, a les 20:00h, als baixos de la

Càmera Agrària, al voltant de qüestions relacio
nades amb 'Les herències i les succecsions here
ditàries', a càITec de l'advocada Maria Josep
Bueno BayalTi, especialista en dret de succesió i
familia.

DIJOUS, 22
Viatje programat a Miravet, on es podrà visi

tar el Castell, les Coves de BenifalLet, el Pinell
de Brai, i la localitat de Bot on es menjarà.

COMunic@cióPer adreçar-se a aquesta
secció cal fer-nos arribar el
vostre comunicat o fotogra
fia per qualsevol dels se
güents mitjans: CARTA (La
Veu, carrer Sant .Francesc,
95), FAX (964.47.56.98),
INTERNET Oaveu@hot
mail.com) o TELÈFON
(964.46.16.18).

.. JOAN BRUSCA.
Vull donar-li la meua enhora
bona a Joan Brusca al ser
escollit com a Secretari

General de la Unió de
Llauradors i Ramaders 
COAG del maestrat. La seua
bona tasca està fent que molt
ramaders com jo ens senti
guessem molt satisfets amb el
seu treball, sempre en favor
dels nostres interessos.
Algun polític del govern local
hauria d'aprendre d'ell.

.. CDB JUVENIL.
Hola, vull donar el meu sUPOIt
a la tasca que està realitzant la
Ilova directiva del CDB
Juvenil, totalment indepen
dent del CDS, i amb la qual
els xiquets estan millor trac
tats i se'ls valora pel que són,
esp01tistes de Benicarló.
Espero que milloren el seu joc
i aconsegueixen els triomfs.

.. OFF-SIDE
Hola contestador automàtic.
Sóc un dels de rOFF-SIDE.
Pico per a dir que el missatge
que ens van deixar la setmana
passada no té cap mena de
fonament: LA VEU per ara és
un mitia de cOlUuDIcació
escrit i per consegüent és
podrà "sentir dir" alguna cosa.
Qui siga l'allònim connmicant
ells harà confós amb un apa
reU de ràdio i li convindria
fer-s 'ho mirar.



~s~
-----

Penya Setrill i Confraria Ntra. Sra. del Rosario:

Tradicional Romeria Benicarlanda a
la Mare de Déu de la Font de la Salut

----------------- ---
.6 PENYA SETRiLl,
------------- ------- ---------------------

La Romcria Bcnicarlanda a la Marc dc Déu dc la Font dc a Salut scrà notícia ci diumcngc

L a Confraria de Nostra Senyora del
Rosari, juntament amb la co¡'¡abo
ració especial de la Penya Setrill

de Benicarló, ha organitzat la tradicional
Romeria Benicarlanda a la Mare de Déu
de la Font de la Salut, ennita que pertany
al tenne de Traiguera.

L'Ajuntament de Benicarló, la Caixa
rural Sant Isidre, i Grafisa, també han vol
gut col, laborar amb aquest esdeveniment
que tindrà lloc el pròxim diumenge, dia 4
d'octubre.

La Penya Setrill oferirà una
ració d'Olleta
Benicarlanda, amb el patro
cini de la Caixa Rural, per a
tothom

A les 06:45h del mati es produirà la
Concentració al Casal de la Penya Setrill,
ubicat al carrer Pere Boqués. El coet d'ei
xida serà a les 07:00h des de l'esglèsia de
Sant Bmtomeu; prop del Cementiri de

Càlig es farà el descans per a poder
esmorzar. Els romers i romeres, junta
ment amb els carros i els vehicles de
suport, tindran l'encontre amb el Rosaries
a les rodalies de l'ennita de la Mm'e de
Déu de la Font de la Salut i, des d'allí, es
farà la Processó del RosaJi.

A les II :OOh es faJ'à la Santa Missa; ja
a les 12:30h es farà una rifa de diversos
lots, per pmt de la Confraria, A les 13:30h
la Penya Setrill ofelirà una ració d'olleta
benjcm'landa, amb el patrocini de la Caixa
Rural; i a les IS :30h sortida cap a
BenicaJ'ló.

COPISTERIA LLIBRERIA PAPERERIA
• Fotocòpies i còpies de plànols
• Enquadernacions de tot tipus
• Papereria i material d'oficina
• Llibres de text

NOUS SERVEIS
• Impremta ràpida • Digitalització d'imatges
• Servei de fax • Material de reprografia

LA QUALITAT AL MILLOR PREU

NOVA ADREÇA

Passatge sant Blai 2/cantonada sant Jaume
Tel/fax 964.47.56.98· 12580 Benicarló (Castelló)

Pedro Sanmartín Urchaga

METGE

Tel.: 964.47.21.06
Mòbil 929.65.49.16

CI Alemanys, 10-1l'-I a Benicarló (Castelló)
Horads:

Dilluns, dimecres i divendres de 15:3üh a 18:3üh

Dimarts i dijous de 9üüh a II :3üh

Si vols tenir veu: compra-te-la!

L~V~kE~
El setmanari

que més parla



Sala d'Exposicions de la Caixa Rural:

Inaugurades les exposicions '10 anys d'Universitat
Popular a Benicarló' i 'VI Concurs FotogràfIC Alambor'

fÓJ ISMAf:,L MATEU

Aquesta dan'era settna
na s'han inaugurat
dues exposicions que

tots els ciutadans podran visi
tar a la Sala d'Exposicions de
la Caixa Rural Sant Isidre de
Benicarló,

El passat dilluns, dia 28 de
setembre, es va inaugurar l'ex
posició 'la anys d'Universitat
Popular a Benicarló', la qual
estarà oberta de 19:00 a 21 :00
hores fins al pròxim diumenge
4 d'octubre, En aquesta expo
sició podem veure tot tipus de
fotografies, trebal1s manuals,
quadres, i altres aparells rela
cionats amb els múltiples
tallers, activitats, cursos i

altres iniciatives que s'han
estat desenvolupant al l1arg de
10 anys a la nostt'a Urriversitat
Popular,

Per la seua pmt, des d'ahir
dijous, dia 1 d'octtlbre, i fms
al dilluns 12 del mateix mes,
està oberta l'exposició del' VI
Concurs Fotogràfic Alambor',
En la mateixa es poden veure
totes les foto¡,'rafies que han
entrat al popular concurs rela
cionat amb la temàtica
mediambiental i social

Aquesta exposició, junta
ment amb la de la Flmdació
Caixa Castelló 'Mulla 't a la
Costa' estaran obertes de 18 a
20 hores, l'rimer premi de fotografia del Concurs l<otogràfic Alambor 1997

r---------i El Racó dels Pensaments
PER SUSANNA ANGLÉS

La mar

Feia frescor, pot ser jo la seutia més
perquè portava un jersei d'estiu i ja
no erem a l'estiu; allò era la tardor,

l'aspra i tranquil'la tardor que aniquilla
lenta, però amb femlesa a l'atapit estiu,
A la platja, la mar trencava mnb força i ja
no era de color blau, ara era més bé
verda, però al cap i a la fi era aigüa de la
mm' i això és l'únic que ens importa,

La gent de la mar és especial, suposo
que com els dediquen a conrear la telTa,
però clar, jo que havia viscut tota la vida
entre cmnperols, ara, admirava de mane
ra especial a tots aqueUs que s'enfrenta
ven tots els dies aJnb la mar, una bassa
impresionant que concentra 1'admiració
d'uns i la supervivència d'uns altres,

De totes les maneres sempre és més
fàcil admirar, jo vaig seure sota del faro
per poder contemplar com la mar s'obria
al meu davant, no m'havia adonat que un

home j a ben enu'at en anys s'havia apro
pat i estava assegut g la meua esquerra
amb lIDa pipa a la boca i mirant la inmell
sitat d'aquella telTa d'aigüa, les ones
trencaven I JO sentia com lmes fi'àgils
gotes concentrades de sal s'estreJlaven a
la cm'a amb el gust del salobre",

Jo admirava de manera
especial a tots aquells que
s'enfrentaven tots els dies
amb la mar, una bassa
impresionant que concen
tra l'admiració d'uns i )a
supervivència d'uns altres

L'home es mirava la mar aJnb un aire
d'enyorança, sense inmutar-se, però mnb
els ulls d'aquells ha estat anys formant

pmt de l'activitat de les ones, de les sos
tracades amb la barca i del vent que es
fica dins les enu'anyes, La gent de la mm'.

De sobte es va girar i em va somriure,
es va apropar, era de complexió forta i
amb la cara ferma, però relaxada, va
somriure i amb els ulls plens de llàgrimes
en va confesar que era la primera vegada
que veia la mar, .. Em vaig quedar de
pedra, si em punxen no em treuen smIg",

Vaig assabentar-me de la seua histò
lla, la d'un home consagrat a les seues
terres, al seu conreu i a la cria d'animals,
També a la voreta del foc, mentre crepi
ten els bucalls a la llar, es fuma en pIpa
i es somia, ell ho havia fet amb la mar i
amb poder aplegar a contemplar-la.. ,
només així auqesta sensibilitat pot aple
gar a re:t1exar-se amb la seua plàcida
mirada.



I EN OFF SIDE I

El Sant Jordi segueix sense
poder guanyar al CDB (1-1)

16 PACO DELCAsnLLO I RODOLFO SERRA,VO

Malgrat els desfavora
bes augrui s que
feien presagiar una

contundent denota del COB
contra l'omnipotent Sant
Jordi, els deixebles de
1.L.Linares van aconseguir
treure un empat a un amb cert
regust a poc.

Servidor, tal i com li va dir
la passada setmana, no hi va
fer acte de presència al
Bovalar de Tena i es va esti
mar més gaudir de les ganes i
espenta del CO Juvenil. Ara
bé, el missatge que vaig
llençar cridant a la insubmis
sió no va tenir el ressó esperat
i el nombre d'expedicionaris
benica.rlandos superava amb
escreix el d'aficionats de casa.
Vist el resultat van fer bé de
pUJar.

Per ineludibles qüestions
d'espai m'hauré de limitar a
comentar la segona part del
matx, que es veu que va ser la
bona.

No es crega vosté que per
què no hi vaig anar no sé ben
bé tot alIó que va passar i
aquesta sehnana la quantitat
d'informació aconseguida és
molta i molt variada.

Com li deia, el Benicarló va
començar el seu partit al minut
45 i amb un l a Oen contra. El
Sant .Jordi va desaparèixer del
camp i els seus mateixos juga
dors reconeixen -en cercles
intims, això sí- que si el partit
dura cinc minuts més els tres
punts se'n baixen cap a la vora
de la mar. Es de Linares van
controlar el centre del campi
van crear com a mínim quat1"e
ocasions c1aríssimes que es
van malbaratar a l'últim
moment.

El Sant Jordi va
desaparèixer dei
carnp i els seus
mateixos jugadors

reconeixen -en cer
cles Íntims, això sÍ
que si el partit dura
cinc minuts més els
tres punts se'n bai
xen cap a la vora de
la mar

El gol aconseguit per
Carrillo no va acabar de fer
justícia i va propiciar ill1 resul
tat exigu als mèrits del nostre
eqUIp.

La nota negativa va ser
l'eufòria en que alguns beni
carlandos van celebrar el gol
del Sant .Jordi; però tant si val,
ja tenim el cos acostumat a
situacions semblants.

Com que no m'agrada gens
furgar en la naiia aliena -bé ho
sap vosté - ho deixarem cóner
tot i esperarem a la tornada. Si
algú vol saber alguna cosa del
pmtit i pensa que la infOJwa-

ció d'aCÍ és poca, que es com
pre la premsa provincial i en
dilluns ho sabrà tot. Seria de
'belerandos' tractar de fer una
cromca convencional en
divendre i a dos dies del pmtit
següent.

Acabaré amb algunes infor
macions d'interés general. A
saber: durant aquesta setmana
el COB s'ha entrenat quatre
dies (una), Raül no podrà
jugar contra el Puçol per estar
expulsat (dues), s'ha fitxat al
jove local -que quede c1m' 
perquè ara es veu que els hem
de mirar a tots l'ADN, Javier
López (i tres).

El proper pm"tit serà el diu
menge al Municipal de La
Carxofa contra el Puçol.
Aquest equip no deu ser gens
bo perquè va cuer i a més va
perdre a casa (0-3) contra el
Vinm"òs. Confio que s'aconse
gueixque SlUllar els tres punts.
No?

Encara
t'has

no
subscrit a
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Proyastec - Beyso FS:

Primera victòria de la telllporada
de lliga davant el LLopart-2

PalTa i Oscar vall ser jugadors importants per al triomf del Proyastec - Beyso FS a Barcelona

!?'!! KOS1~CKJ M4TEU

Llopart-2 FS - o
Proyastec - Beyso FS - 2
Alineació del Proyastec:
Fanchi; PaITa, Josema, Valera,
Juan Paredes -cinc inicial-,
Fabregat, Nano Serra,
Figuerola i Óscar.
Gols: 0-1 min.13 Josema; 0-2
min.27 Juan Paredes.

El Proyastec-Beyso FS
de Benicarló va iniciar
la lliga a 1a Nacional A

amb una victòria a Barcelona
davant el Llopart-2 per Ogols
a 2.

El triomf dels homes diri
gits per Miki va ser an1b rela
tivament facil; hem d'indicar
que el joc va ser dominat pels
benicarlandos des de l'inici de
l'encontre. Per la seua part els
catalans van mostrar-se molt
defensius i inclús violent, ja
que van utilitzar el joc dur per
a aturar les oportunitats de gol
dels nostres.

Els gols de Josema i Paredes,
i la bona actuació del porter
Fanchi van ser determinants
per a que el Proyastec-Beyso
FS no tinguera cap problema
per a guanyar. Aquest pròxim
dissabte, dia 3 d'octubre, a les
18:30h al pavelló poliesportiu
s'imcia la lliga a casa davant
el FS Prosperitat.
Des La Veu ammem a tots els
aficionats del futbol sala a pre
senciar aquest partit.

Copa Generalitat:
Alzira FS - O
Proyastec - Beyso FS - 4
Alineació del Proyastec:
Cims; PalTa, Fabregat, Valera,
Juan Paredes -cinc inicial-,
Joan Bel, Nano Sena,
Figuerola, Óscar i Fran.
Gols: 0-1 min.16 Juan
Paredes; 0-2 min.18 Nano
Serra; 0-3 min.24 Valera; 0-4
min.35 Parra.

El passat dimarts, dia 29 de
setembre, es va disputar el
pmtit de quarts de final de la
Copa Generalitat a la pista de
l'Alzira, de la lliga Nacional
B. Els deixebles de Miki van
aconseguir un triomf molt
fàcil gràcies als gols de Juan
Paredes, Nano Sena, Valera
i Parra.
La semifinal serà el 12 d'octu
bre davant el València FS.

AUTO ESTELLER

lIiEALJ
ESTELLER IMPORT

'81 I ~
Benicarló

964.47.17.08
Vinaròs

964.40.07.68
Benicarló

964.47.17.08
Vinaròs

964.40.07.68
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Fotos en una hora

Atenció nuvis:
regalem un sensacional

vídeo de boda
Plaça del Mercat, 1 Benicarló



Derrota injusta davant
el Villarreal CF B (0-1)

.161 KOSECKf MATEU

CD Benicarló Juvenil - O
Villarreal CF B Juvenil - 1

Alineació del CD Juvenil:

Samuel; Eloi, Díaz, Calvet, Flos;
Caracuel (Beltnín, min.55), Gonzalo
(Fabio, min.67), Gotzon , Dani Serra
(Caspe, mm.85); Ivan (Abella,
min.75) i Rodolfo.

El CD Juvenil va mostrar la
seua millor imatge de la tem
porada davant un dels equips

més forts de la categoria, el VilalTeal
B; tot i això, els deixebles de Juanito
Sos no van poder aconseguir cap dels
punts en joc. La delTota V(l ·ser més
agra ja que el gol visitant, que va
posar el 0-1 definitiu, va ser aconse
guit al minut 88 de pattit.

La tarda de diumenge va ser
esplèndida per a la pràctica del fut
bol, per això, unes 280 persones van
acudir al Municipal de La Carxofa
per tal de veure les evolucions dels
joves valors de Benicarló. El pattit va
tindre, a més a més, una cOlIDotació
especial, perquè al conjunt groguet
juga Wl jove benicar1ando, Dario
Celma; el qual va mostrar bones

maneres i un gran joc tot i haver pas
sat una greu lesió recentment.

El partit va ser molt igualat i els
joves benicarlandos van jugar de
poder a poder amb visitants, els quals
van haver de defensat'-se d'alló més
per a no veure perforada la seua por
teria.

Les ocasions es van suc
ceir, fent del partit tot un
espectacle; el públic local
va xalar molt amb el joc
dels homes de Sos

Les ocasions es van succeir, fent
"del partit tot un espectacle; el públic
local va xalar molt amb el joc dels
homes de Sos, que en cap moment es
va aconfonnar amb el zero a zero ini
cial. Però la sort no va estar del cos
tat cadufero, ja que a falta de dos
minuts per a la conclusió del pattit,
un dels jugadors visitatlts va fer l'ú
nic gol, la qual cosa va suposar una
gran decepció per a jugadors, tècnics
i aficionats benicarlandos.

~ KOSECAl A1ATElJ

Aquest cap de setmana s'inicien els
diversos campionats de lliga a la gran
majOria dels eqwps del Club Bàsquet

Betúcat'ló. Una temporada més gratl quantitat
de jugadors i jugadores aD1ants de l'espOlt de
la cistella tenen l'oportunitat de practicat' el seu
esport favorit.

Per a començar parlat'em del Sènior
Masculí; els més grans jugaran al Pavelló
Poliesportiu Municipal de Benicarló aquest
pròxim diumenge, dia 4 d'octubre, davant l'e
quip sènior del Quatl de Poblet; l'encontre s'i
niciarà a les 18:30 hores.

Els Sub-21 masculins també jugat'an a casa,
serà una estona abans que els més grans, des de
les 16:30 hores s'enfrontat'au als Sub-21 de la
Penya La Merla de Vila-Real,

Per a concloure amb els xics, els Junior, els
quals bauran de viatjar a la localitat
d'Almassora per tal de disputar el seu partit a
partir de les 18:30 bores.

PaSSatlt a les xiques, les sènior via1jaratl a
Soneja per a enfi'outar-se a les locals des de les
12:00 hores,

Per últim les Junior Femenines jugat'atl
també fora de casa, serà a la localitat
d'Almassora; des de les 16:30 hores es medi
ran a les sempre complicades castellonenques.

TRES SON MULTITUD
_._._ DE OY'ENTES

.. RAOI(:) EBRE

.. SER MAESTRAT

Cadena DIA.L

40 P'rinc:~ipales

Cadena. SER

.. ELS PORTS RADIO (Morella)

su NEGOCIO LO CONOCERAN 8 .....000 OVENTES
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Diada del País Valencià.
DIVENDRES 16(OCT)
~ CoHeccionisme.
lnauguració de la J[

Exposició de CoHeccio
nisme Local a la sala
d'exposicions de la Caixa
Rural de Benicarló
(20:00 hores). Aquesta
exposició romandrà ober
ta fins al diumenge 18
d'octubre.
DIVENDRES 16 (OCT)
~ Xerrada.
Des de les 20:00 hores,
als baixos de la Càmera
Agrària, xerrada al vol
tant de qüestions relacio
nades amb 'Les
Herències i Succecions
Hereditàries'; a càrrec de
l'advocada María José
Bueno Bayarri, especia
lista en dret familiar.
Org: ADona Llauradora.

DIVENDRES 2 (OCT)
~ Germanies.
Conferència a càrrec de
Vicente García Edo, pro
fessor d'Història del dret
a la Universitat Jaume T
de Castelló, sobre la
Guerra de Germanies, a
Benicarló. L'acte co
mençarà al saló de plens
de 1'Ajuntament a les
20:00 hores de la tarda i
forma part de l'aniversari
del Títol de Vila.
DIJOUS 8 (OCT)
~ Ballet.
Actuació del Ballet
Folklóric Nacional d'U
craïna a l'Auditori Muni
cipal (22:00 hores). L'en
trada és lliure.
D.IVENDRES 9 (OCT)
~ País Valencià.
Durant tot el dia, actes
commemoratius de la

Species - 2, la ficció al cinema
la ciència ficció unides

.i6 REDACCiÓ

Al cinema Capitol pro
jecten, Species - 2, un
dels grans èxits del

modern cinema de tenor i
ciència ficció.
En Species - 2 tomem a trobar
nos amb l'espectacular
Natasha Hensuidge, l'hennosa
i letal extmten·este.
La història comença quan el
plimer home que viatja a Mart
toma a la Terra convertit en un
heroi però també portant
l'ADN més mortífer de
l'Univers.
Al Regio cinema de lanostra
ciutat, ens oferixen Ccis"l ;¡oc(as
las mujeres son iguales, coniè
dia amb peripècies de.' tdta
mena.

. .::/"
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EL CÒMIC SETMANAL DE

XAVIER BURRIEL
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22:30
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Diumenge

17:00, 19:45 i 22:30
Dilluns

19:45 i 22:30

C:OLISEUM
ENELOJODE

HURACAN

.I.•1• •~INE!\\A
(;ASI TODAS LAS

MUJERESSON
IGUALES
Divendres

22:30
Dissabte

19:45 j 22:30
Diumenge

17:00, 19:45 i 22:30
Dilluns

19:45 i 22:30

SPECIESU

Divendres
22:30

Dissabte
19:45 j 22:30
Diumenge

17:00, 19:45 i 22:30
Dilluns

19:45 i 22:30

(;A,SJ TODAS LAS
MUJERESSON

IGUALES
Divendres

22:30
Dissabte

19:45 i 22:30
Diumenge
O, 19:45 i 22:30

Dilluns
19:45 i 22:30


	LA VEU DE BENICARLÓ. ANY IV. NÚM. 155. 2 OCTUBRE 1998
	Editorial
	El tema de la setmana
	La convivència ciutadana es posa a debat

	Local
	Retalls de la "Ordenanza de Convivencia Ciudadana"
	5é Congrés camarcal de la Unió (COAG). Joan Brusca reelegit com a Secretari General pels llauradors del Maestrat
	Breus!
	'La Guerra de les Germanies a Benicarló', conferència a càrrec de Vicente García Edo
	Observatore Mundano 
	La pinça / J.R. Ramírez

	Oficina d'Iniciatives Comunitàries de Treball:Nou Estudi sociològic per millorar la inserció laboral de la dona a la comarca

	Societat
	El Mussol
	Més ... brutícia


	Pàgina oberta
	Cartes a la directora
	Comunic@ció

	Societat
	Penya Setrill i Confraria Ntra. Sra. del Rosario:Tradicional Romeria Benicarlanda a la Mare de Déu de la Font de la Salut

	Cultura
	Sala d'Exposicions de la Caixa Rural: Inaugurades les exposicions '10 anys d'Universitat Popular a Benicarló' i 'VI Concurs Fotogràfic Alambor' / Ismael Mateu
	El Racó dels Pensaments
	La mar / Susanna Anglès


	Esports
	En off side
	El Sant Jordi segueix sense poder guanyar al CDB (1-1) / Paco Delcastillo i Rodolfo Serrano

	Proyastec - Beyso FS: Primera victòria de la temporada de lliga davant el Llopart-2 / Kosecki Mateu
	CDB Juvenil
	Derrota injusta davant el Villarreal CF B (0-1) /Kosecki Mateu

	Club Bàsquet Benicarló / Kosecki Mateu

	Agenda
	Tot el que es cou a Benicarló i comarca
	Species - 2, la ficció al cinema

	Última
	Còmic
	El còmic setmanal de Xavier Burriel




