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Editorial
Turisme? Quin turisme?

N
o ens hem d'enganyar. La major part del poc turisme que ens
visita, en sintonia amb els temps que corren, és del PP (Platja
i Passeig). I si molt m'apuren del PPP (Platja, Passeig i Pipes).

És el que hi ha. Seria absurd pretendre, amb les possibilitats que ofe
reix el nostre poble, uns estiuejants com els que surten a I'anunci del
mí/millonario de rONCE.

Per.Ia seua privilegiada situació geografica -al costat mateix de
Peníscola- Benicarló hauria de ser una potencia turística i, a la vista
esta, no ho éso Des que va comenc;ar a funcionar Mercadona, al 1I0c
més punyeterament estrategic de tot el terme, les botigues, bars,
geladeries, mercal... se n'han ressentit en els seus ingressos. El
supermercat més valencia ha produn un desagradable efecte trinquet
segons el qual els visitants de la ciudad en el mar que fa uns anys
venien a fer les seues compres a Benicarló ara reculen sense saber
se'n res del nostre poble.

Per un altre costat hem de reconéixer que la manca d'atractiu del
nostre litoral és superlativa. Si Peníscola i Vinaros -els nostres refe
rents més propers- poden oferir uns passejos marítims quilometrics i
unes exorbitants platges de fina sorra, Benicarló no pot més que exhi
bir les seues eternes vergonyes de la vora de la mar. I és així. La plat
ja (la platja ?) de La Caracola' és menuda, de pedres ¡esta exagera
dament ocupada per un negoci de 1I0guer de motos aquatiques. De
La Caracola al Morrongo I'entorn és tercermundista, no valla pena dir
res. La platja del Morrongo ha millorat i molt, pero segueix sent una
platgeta acollidora presidida per uns magnífics gratacels que li pro
porcionen ombra a partir de mitja vesprada; a més, tots els natius
sabem que és una platja perillosa, que hi ha remolins que es poden
engolir el més pintal. I del port ?, I'únic mirador marítim que tenim fa
molts anys que presenta un panorama desolador, pie de clots, amb
una vegetació absurda, descurat, sempre mig en obres i ara, per ani
mar una mica més el paisatge, a I'horitzó es podran contemplar unes
fabuloses naus industrials. I la Mar Xica. Ai la Mar Xica ! Amb els seus
xiringuitos macilents, els seus accessos infames i darrerament amb
canyes i més canyes que suren.

Si I'equip de govern municipal pensa que el turisme de Benicarló
es pot fomentar a base de celebracions rancies i casposes com la d'El
día del turista s'equivoca. No podem tindre mai un turisme, ni de qua
litat ni de I'altre, si no es millora com cal el nostre entorno I aixo és molt
de treball, molt d'esforc;, molta voluntat, molt d'insistir a totes les admi
nistracions i molt de demostrar que el projecte turístic de Benicarló és
rendible i necessari. O és que els nostres ve'ins, els del nord i els del
sud, són més guapos?

Encara que la nostra regidora d'Agricultura, la Dona i Turisme (?)
s'esbelegue, els potencials visitants, preu per preu, s'estimaran sem
pre més poder gaudir d'un paisatge agradable. Bé faria la senyora
Traver si es dedicara amb més insistencia al tema pagesívol (que
bona falta li fa, per cert) perque, tal i com esta I'assumpte, ben poques
coses podra fer des de la seua regidoria per atreure clientela.
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Demanar un Pla d'Excel·lencia Turística i la catalogació de la Zona
del Barranquet com a parc Natural Municipal. altres deis objectius

Benicarló potenciara el seu turisme mitjan~ant

la declaració de Municipi d'tracció Turística

Les nostres platges milloraran la seua imatge si millora el turisme

ciutat, una guia gastronómi
ca amb els plats més tradi
cionals de la població, pro
mocionar la part turística en
la web oficial de
l'Ajuntament, i dos reptes
que dotarien a Benicarló de
gran pes turístic a nivell
estatal, "aconseguir la
declaració d'interés turís
tic nacional deis ances
trals Bous a la Mar, i
aconseguir d'ací a dos
anys que la platja de La
Caracola, colindant a la
platja Nord de Peníscola,
tinga la bandera blava, ja
que es convertira en plat
ja d'arena una vegada
finalitzen les obres de la
ve"ina població", va indicar
Traver.

La catalogació de la
zona del Barranquet, una
zona humida del terme
benicarlando, on s'esta rea
litzant un estudi medi
ambiental de la seua flora i
fauna, la creació d'un parc
subaquatic en una zona
marítima de la seua costa,
també adopten protagonis
me.

La platja de La Caracola
enlla9aria amb el futur pas
seig Marítim Peatonal que
la unira amb la del
Morrongo, en un futuro A
més a més, la construcció
del futur Port Esportiu que
s'esta executant a
Benicarló, i la possibilitat no
molt lIunyana de crear un
model turístic, junt amb I'e
laboració d'un Pla
d'Excel·lencia Turística,
poden rematar la intenció
municipal de millorar el
Turisme a Benicarló.

Ciutat - Guia de carrers, el
tecnic municipal de
Turisme, Ciro Forés, des
tacava que aquesta cam
panya "s'encamina a bus
car una línia comercial
amb I'objectiu de poten
ciar i vendre Benicarló,
mitjan~ant Ilous produc
tes dedfsseny, més
didactics".

La intenció deis respon
sables del turisme a
Benicarló passa per millorar
I'arxiu fotografic turístic de
la localitat, fins fa poques
dates obsolet, crear un nou
cartell identificador de la

guir els objectius s'iniciara
al setembre, quan es pose
en funcionament aquest
Consell de Turisme.

En aquesta campanya
estiuenca, des de la regido
ria de Turisme, ja s'ha ini
ciat una campanya de pro
moció de la imatge i pro
ducte de Benicarló, ja s'ha
editat una nova Guia
d'Allotjaments i Serveis i
una altra amb el Pla Turístic

com el nostre Museu
Arqueológic, el Poblat
Ibéric, les Falles, actes i
celebracions ancestrals,
festivitats populars, gas
tronomia, i productes
rellevants com la carxofa,
amb denominació d'ori
gen, entre moltes altres
coses, mitjan~ant les que
podríem potenciar un
major turisme a la locali
tat", explicava.

Peró des de I'ajuntament
s'és conscient que han de
reunir una serie de caracte
rístiques, i I'estudi i desen
volupament per a aconse-

La regidora de Turisme
de I'ajuntament de
Benicarló, María Teresa
Traver, destacava la
importancia d'aquesta pos
sibilitat: "hem de saber
aprofitar I'encant que té
nostre terme, i no sois
per les platges, perqué
amb aixó no podríem
competir amb altres 1I0cs,
peró I'atracció turística
engloba entorns culturals

/ÓJ ISMAEL MATEU

L
a ciutat de Benicarló
no és una ciutat turísti
ca per excel·lencia. La

seua oferta hotelera no és
molt important, les seues
platges no són molt grans, i
el registre de visitants al
lIarg d'un estiu no es pot ni
apropar al que posseeixen
ciutats própiament turísti
ques com Benidorm,
Benicassim o Peníscola.

Peró Benicarló esta ubi
cada en una zona estrategi
ca, justament al costat de
Peníscola, i amb la mirada
a la mar Mediterrania, per
aixó, la possibilitat de
potenciar el turisme a la
localitat esta prenent cada •
vegada major for9a.

Fa pocs mesos es va
aprovar la constitució del
nou Cansell Municipal de
Turisme, que naix amb la
intenció de poder potenciar
al maxim els atractius turís
tics que posseeix el terme
municipal, i per a poder
explotar-lo al maxim. La pri
mera intenció és aconse-
guir que es declare
Benicarló Municipi
d'Atracció Turística.

Un destí d'atracció turís
tica, és aquella població
que pels seus atractius
naturals, monumentals,
socioculturals o per la seua
rellevancia en algun mercat
turístic específic, rep en un
determinat moment de I'any
un número significatiu de
visitants en relació a la
seua població de dret,
sense que els mateixos
pernocten necessariament
en ells.



o el tema de la setrnana La Ve" de Benicarló, 11 d'agost de 2000

Les dades de I'oficina Tourist Info parlen de pocs turistes al juliol

Benicarló ofereix un servei turístic de
qualitat... peró amb aixó es suficient?

Benicarló té I',oportunitat de potenciar el turisme en aquests anys

J6 ISMAEL MATEU

E
l turisme a Benicarló
té dues parts diferen
ciades. Durant aquest

mes i mig que portem d'es
tiu la visita de turistes no ha
variat molt en relació a la
campanya passada, tal i
com ho confirmen les
dades facilitades per I'ofici
na de Tourist Info de
Benicarló. Encara que la
dada més possitiva és que
la qualitat de la platja del
Morrongo, amb bandera
Blava, ha suposat un incre
ment d'ocupació a la princi
pal platja de la ciutat.

"Cal valorar molt possi
tivament les millores rea
Iitzades en la Platja del
Morrongo, la bandera
Blava i que a Peníscola
les obres de regeneració
han influ'it perque molts
turistes trien Benicarló
per a prendre el bany",
explicava Giro Forés, tecnic
de Turisme de l'Ajuntament
de Benicarló.

Les visites a I'oficina de
turisme han estat al voltant
de 1.800, mentre que el
passat any superaren les
2.000. En quant a I'ocupa
ció hostalera, destacar que
s'ha assolit el 85%, xifres
similars a les obtingudes el
passat any, les quals estan
per damunt de la mitjana
del País Valenca, que s'a
proximen únicament al
75%.

En quant a la disminució
de visites a I'oficina, Forés
assenyalava dos aspectes:
"per una banda cal desta
car que la informació de
la ciutat i possibilitats
s'ha distribu"it molt bé per
tots els hotels, campings
i urbanitzacions, amb la
qual cosa la gent té tota la
informació de primera
ma". El tecnic municipal
afegia que la poca visibilitat
que té I'oficina, degut a les
obres de la Playa de la
Gonstitució, "fa que molta
gent es pense que esta
tancada al públic", va indi-

caro
També és destacable la

dependencia que tenen ciu
tats com Vinaros i Benicarló
de tot allo que afecta a
Peníscola, perque indirec
tament aquests municipis
s'han vist afectats pel baixo
que ha sofert la Giutat a la
Mar.

Una altra dada significa
tiva radica en la inexisten
cia de queixes per part deis

visitants: "no hem rebut
cap queixa a nivell tirístic
en la nostra oficina, igual
que I'any anterior, cosa
que rubrica el bon nivell
del servei turístic que ofe
reix Benicarló", confirma
va Giro Forés.

Giro argumenta que
Benicarló ja es coneix a
nivell mundial en practica
ment totes les guies inter
nacionals importants.
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Detingut a Benicarló un falsificador
de documentació per a immigrants

16 ISMAEL MATEU

M
K.,de 45 anys d'edat, natural

de Shadon (el Marroc), que
portava diversos anys establert

a Benicarló, i actualment amb domicili
a la ve'ina localitat d'Alcala de Xivert,
va ser detingut el dimarts, dia 8 d'a
gost, per la Policia Local de Benicarló
com a presumpte autor d'un delicte de
falsificació de certificats i documents
públics.

L'acció va transcórrer al voltant de
les 14:10h, quan un funcionari munici
pal es va adonar que estava utilitzant
documents falsos i en intentar retin
dre'l a les dependencies de la Casa
Consistorial es va donar a la fuga. Dos
minuts més tard va ser detingut pels
agents policials, que en un número de
sis van eixir darrere la seua captura.

"El detingut tramitava il-Iegalment
documentacions falses als seus
compatriotes, els realitzava uns
documents en que es justificava
que I'individu en qüestió portava

més de dos anys residint a
Benicarló", explicava un portaveu de
la Policia Local.

S'especula la possibilitat
que haja tramitat prop
d'un miler de falsos docu
ments i certificats de
residencia, fins i tot que
ha arribat a fotocopiar-se
papers amb la capc;alera
de l'Ajuntament de
Benicarló

Aquests documents van comenyar
a ser objecte de sospita en no corres
pondre moltes vegades el domicili indi
cat amb les persones que vivien en ell,
segons fonts policials eren nombrosos
els casos de desconeixement fins i tot
de les persones que notificaven els
documents com a residents als
esmentats habitatges.

Segons fonts pr6ximes a la informa
ció, es remena la possibilitat que M. E.
KH. haja tramitat prop d'un miler de fal
sos documents i certificats de residen
cia, fins i tot que ha arribat ha fotocó
piar-se papers amb la capyalera de
l'Ajuntament de Benicarló, 1I0c on treia
els documents, per a donar major fia
bilitat als seus clients. També s'han
parlat de xifres, ja que les quantitats
que cobrava per realitzar aquesfs
documents rondaven entre cinquanta i
cent mil pessetes.

L'assumpte esta sent dirigit per la
Policia Judicial de Vinar6s, qui també
investiga el seu suposat permís de
residencia, documentació, i 1I0c de pro
cedencia, ja que fins i tot no es té molt
ciar si té tots els seus papers en regla.
L'implicat va declarar als jutjats vina
rossencs, acusant dos funcionaris i un
agent de la Policia Local de compliéi
tat, els qui van haver de declarar
negant qualsevol tipus de relació amb
I'implicat.

El 'Ta/ajoro', va lIan~ar pedres als agents policials
16 MARDOI

L
a passada setmana, els
ve"lns deis carrers Sants
Francesc, Madrid,

Toledo, La Paz i Maestrat,
van presenciar una persecu
ció policial que va acabar
practicament en batalla cam
pal.

El causant de tot aquest
revolt va ser un veí de nacio
nalitat marroquina, que
correspon al nom de Lamin
Batic, d'aproximadament 40
anys d'edat, que en un apa
rent estat d'exaltació va tren
car les lIunes de la parada
d'autobús del carrer sant
Francesc, i va intentar evitar
la seua captura per part de la
Policia Local de Benicarló
mitjanyant el lIanyament de
pedres.

L'agressor, que a la locali
tat és conegut com el
'T%joro', en ser identificat
pels agents va intentar fugir
mitjanyant el lIanyament
brusc de gran quantitat de
broculs. La Policia Local va
haver d'intervindre amb dues
patrulles i quatre agents, que
van resultar ferits, després
de la xicoteta persecució,
fins que va ser detingut al
carrer Maestrat.

Un deis agents policials,
segons informa la Policia
Local, va tindre majors feri
des que la resta: "I'agressor
estava com a histeric, fora
d'ell, i un deis nostres
companys va tindre una
forta distensió i ara porta
el bray embenat, tant ell
com la resta van haver de
ser atesos al Centre de

Salut de Benicarló a causa
de les diferents ferides i
contusions", indicava un
portaveu de la policia beni
carlanda.

L'agressor ja posseIa dife
rents antecedents, i tenia
una ordre d'ingrés pel Jutjat
d'instrucció número 4 de
Vinar6s, on va passar a dis
posició judicial.

Aquest individu, que porta
més d'un any establert a
Benicarló, és de sobra cone
gut pels ve"lns, perque té el
costum de caminar parlant
només i propinant crits i
insults a les persones que
passen pels seus voltants.
"Tots vam pensar que esta
boig, i per aixo els més
joves s'ho prenen com una
atracció més, pero algun
dia li donara més d'un dis-

gust als ve"lns" , afirmava A.
L1opis, benicarlando que va
contemplar la persecució
policial.

Entre els seus disbarats
destacar que els responsa
bles de Caritas
Interparroquial de Benicarló
han tingut molts problemes
amb ell, i han presentat
diverses denúncies per ame
naces i agressions. També
és constant la ruptura de lIu
nes de les parades d'auto
bús, i fins i tot el dia de la
Processó del Santíssim Crist
de la Mar, davant del mateix
bisbe de la di6cesi de
Tortosa, Xavier Salinas, en
va allterar el curs, mitjanyant
crits a favor d'Nla i contra la
religió cat6lica.
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Sense jornal, els mariners

que trobaren I'haixix

local

/6 ISMAEL MATEU

E
Is tres pescadors que
van trobar els 410 kg
d'haixix, van haver

d'abandonar la faena a mit
jan matí, aconseguint única
ment una caixa de polps,
dos quilos de caragols, dos
de moll i dos de Ilenguados.

Francisco L1ópez, cone
gut com 'El Pelegrí', lamen-

lo racó del coc
per Lo Manifasser

tava la perdua de la jorna
da, "a~ó no ens ho pagara
ningú, i damunt I'única
cosa que vam traure són
les xarxes deteriorades, ja
que el carregament pesa
va prou".

El motorista comentava
que tan sois van dedicar-se
a declarar a la Guardia Civil,
a la premsa, i arreglar els
desperfectes ocasionats.

Escrita amb pesols

La rajada, o escrita, és un peix
admirat entre gent de mar,
pero que no ha aconseguit

massa consideració entre la gent
que es deixa portar per les modes
i els topics. És per aixo, que
aquest plat, que també es pot fer
amb congre, manté vius el princi
pis de la cuina popular. Els bons
plats no han de ser, necessaria
ment, cars.

Tallarem la rajada a trassos i
I'escaldarem per poder despren
dre la seua pell fosca. Una vegada
acabat aquest pas, enfarinarem el
peix i el posarem a fregir en una
cassola plana de fang fins que
queden els trossos rostits per fora,

aixo requereix que el foc vaja con
tent. Una vegada feta, la treurem
de la cassola per reserv~r-Ia.

Picarem, a banda, una ceba per
sofregir-Ia en el mateix oli de la
rajada de manera generosa i amb
paciencia evitant que es cremi.

Enfarinarem el peix i el
posem a fregir en una
eassola plana de fang
fins que queden els

trossos rostits per fora,
aixó requereix que el foe

vaja eontent

Quan siga ben rossejada li afe
girem un pensament de farina per
remenar-ho tot junt. Seguidament
necessitarem caldo de peix per
tirar-lo a la cassola. Quan torne a
arrencar el bull hi posarem els
pesols que couran al gust de cada
casa. Hi trabarem el punt de sal
abans de disposar els trossos
d'escrita en la cassola. Ara caldra
que coga una estoneta tot junt
amb una picada d'all i julivert, i si
pot ser uns brins de safra que ens
faran una menja de marquesos.

Tot a<;o ens anira bé per obrir
una botella de vi blanc del
Penedés que ens anime ¡'anima
en aquests dies d'intensa xafogor.

RADIO BENICARLÓ

EMISSORA MUNICIPAL
107.3 FM

Méndez Núñez, 91
Tel". 47 35 44

BENICARLÓ
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local(j)
Presentat el nou tractor desbrossadora per la'

neteja de camins rurals, matolls i altres herbes

Imatge del nou tractor desbrossadora netejant camins J.M.

vis estacionals, cosa que personal del qual manejara
també facilitara la visibilitat la desbrossadora- I'alcalde
per als vehicles que hi cir- de Benicarló, Jaime Mundo,
culen. i el director de la

A I'acte també van assis- Cooperativa Agrícola Sant
tir el regidor d'Obres i Isidre de Benicarló,
Serveis, Marcos Marzal -el Guillermo Edo.

¡4J ISMAEL MATEU

L
a regidoria
d'Agricultura de
l'Ajuntament de

Benicarló va presentar el
nou tractor desbrossadora
per a la neteja de camins
rurals, matolls i altres her
bes ubicades a les cunetes
de les carreteres i camins
d'accés a les zones de
campo

El nou vehicle és un trac
tor SAME model Explorer
2, amb 90 cavalls de poten
cies, tracció a les quatre
rodes i frens hidraulics.
Aquesta desbrossadora
compta a més a més amb
un bray de tallat amb 4,5m
de Ilarg i un remolc amb
capacitat per a cinc tones,

La inversió realitzada ha
sigut de sis milions de pes
setes, la regidora
d'Agricultura, María Teresa
Traver, destacava que és
"un vehicle que necessi
tava el camp benicarlan
do, a causa de la gran
quantitat d'extensions de
regadiu que existeixen en :~.

moltes zones i que s'han
de netejar per seguretat i
imatge". L'edil feia referem
cia a la necessitat de man
tindre nets els marges i la
flora deis camps de
Benicarló per a així evitar
en molts casos possibles
incendis involuntaris.

Es preveu que les tas
ques de neteja es realitzen
dues vegades a I'any, coin
cidint amb les dates de can-

L'oficina PRODER aprotara 1.249 per projectes europeus

L'Oficina PRODER, realitzara inversions en la comarca J. Pasqual

¡4J PROOER

L'Oficina del Programa
de Desenvolupament i
Diversificació

Económica de Zones Rurals

(PRODER) de Traiguera ha
gestionat subvencions per
import de 1.249 milions
sobre una inversió total de
3.585 milions. Es tracta
d'una iniciativa que va ser

aprovada per la Comissió de
les comunitats Europees el
18 de juny de 1996.

Les ajudes s'han tramitat
a través del FEOGA-orienta
ció i del FEDER. L'ambit
d'actuació ha sigut el conjunt
del territori d'objectiu 1, és a
dir, les zones la renda per
capita de les quals és infe
rior al 75% del PIB.

Les actuacions del pro
grama han anat dirigides a
millorar les condicions de la
producció agraria mitjanyant
la dotació d'infraestructures,
concentració parcelolaria i
renovació i desenvolupa
ment deis pobles; la protec
ció i conservació deis recur
sos naturals en que es des-

taca la millora forestal, la
lIuita contra I'erosió, la pre
venció d'incendis i la conser
vació de la biodiversitat i la
reorientació de la producció
reconvertint sectors produc
tius i millorant la qualitat
agroalimentaria.

La selecció deis progra
mes de caracter local va ser
portada a terme per I'estat,
d'acord amb la política de
desenvolupament rural de
cada comunitat autónoma.

Destacar la construcció
d'un centre hípic a la Ribera
de Cabanes, un Polígon
Industrial a Sant Mateu i una
residencia per a la Tercera
edat a Cervera del Maestre,

FOTO· ESTUDIO
carrer Doctor Ferran, n. 10

Teléfon 964·47·52·53

Especialitzats en
reportatges de bodes
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C e_1m_us_s_o_1 )
Segueixen errats

El mussol ha observat que un any
més I'equip de govern municipal
ha tornat a gaudir d'ajudes insti

tucionals per a combatre I'atur agrari
mitjanyant la contractació de persones
que durant uns dies es dediquen a
netejar les voreres deis camins rurals
del terme per mantenir-Ios ben nets
d'herbes i brutícia variada que al lIarg
d'un any s'acumula en elles.

El mussol considera 1I0able aquesta
iniciativa de desbrossar els nostres
camins de les males herbes i del fem
que els humans van deixant darrera
seu, sobretot després que les rela
cions deis lIauradors amb les seues
semies ha canviat durant les últimes
décades, ja que abans eren ells els
que periódicament feien aquesta
tasca, peró ara per la mecanització,
I'individualisme, la reconversió deis
tradicionals metodes de treball i la
modificació de I'ús de certa terra per
urbanitzar-Ia han fet que cada cop els
camins estiguen més abandonats.

El mussol, peró no compren com la
tasca de netejar totes les voreres deis

camins rurals es tinga que fer sempre
a pie estiu, quan el millor moment
sempre seria a finals de la primavera,
quan les males herbes naixen i crei
xen gracies a les pluges deis mesos
d'abril i maig, així s'evitaria que quan
es volen netejar els treballadors no
s'hi trobarien amb unes plantes que a
més de ser multitud de vegades supe
ren fins i tot I'alyada deis mateixos
humans encarregats d'arrancar-Ies.

El mussol encara troba més desga
vellat desenvolupar aquestes feines
durant els mesos de juliol i agost quan
són els de maxim transit rodat per
aquests camins, cosa que dificulta tant
les tasques de neteja deis aturats
agrícoles com la circulació deis vehi
eles de lIauradors, ve'ins caduferos,
usuaris habituals, així com de turistes
que gaudeixen de les seues vacances
per les nostres terres, i el que éS,més
greu tot aixó augmenta el risc de pren
dre mal tots ells.

El mussol tampoc ha vist amb bons
ulls la poca lógica deis gestors d'a
quest programa a I'hora de programar

les prioritats de neteja, així per exem
pie camins com el de Peníscola vell,
Artola, etc. que són molt utilitzats i on
creixen forya herbes que dificulten la
visibilitat no s'han netejat els primers,
el que fa que a meitat d'agost les her
bes segueixen molestant molt a via
nants i conductors.

El mussol també ha trobat estrany
que per a desenvolupar aquestes tas
ques s'han contractat joves que no
tenen més de 20 anys, (el que no sap
si són o no fills/es aturats de lIaura
dors), el que si que ha guaitat que
tenen poca experiencia en aixó d'aga
rrar una aixa per birbar les herbes
sense fer-se massa llagues a les
mans i fins i tot al camí cap a
Peníscola al juliol es va comenyar a
netejar amb fon;a parsimónia emprant
una maquina peró sobtadament el van
deixar a mig fer i amb els munts de
brossa per recollir, segurament espe
ren que ho faiga la gota freda a la tar
dor, tot una mostra de treball ben fet.

NOM

DOMlCILI

Fitxa de subscripció
COGNOMS

POBLACIÓ CP TEL

Se SUbSCliu a La Veu de Benicarló, per I'import de: O 4.680 PTA (52 números, anual, bonificació 10%) prOITO
gable si no hi ha orm'e en contra. Als enviaments fora de Benicarló calma afegir 2.000 PTA anuals.

Forma de pagament: O Domiciliació bancaria

Remeteu aquesta butlleta i la domiciliació bancaria per 4.680 PTA (52 níuneros, anual) a Associació Cultural la Feram de
Benicarló (CI Sant Francesc, 95 Casal Municipal- 12580 Benicarló)

fugnatura:

BANC/CAlXA

NOM 1 COGNOMS DEL TITULAR DEL COMPTE

Codi de Compte Entitat Sucursal

d

Domiciliació bancaria

POBLAC¡Ó

Control Compte número

de 2000

CP

Senyors: els demano que, fins a una nova ordre, atengueu els rebuts que els presentara l'Associació CuItur'alla Feram de Benicllrló per l'im

port de subscripció a La Veu de Benicarló.

n

Signatura: d de 2000

-
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xxx Certamen de Pintura 'Ciutat de Benicarló'
Jt:v ISMAEL MATEU

E
l pintor madrileny
Arturo Martín ha sigut
el guanyadordel XXX

Certamen de Pintura
"Ciutat de Benicarló" amb
I'obra pictórica "Les tempta
cions de Sant Antoni".

El jurat, presidit pel regi
dor delegat de Cultura,
Francisco Flos, va estar for
mat pels artistes Jorge
Borrás, Ramón Roig,
Agustín Roso i Mercé
Espiell, en una edició en
que es van presentar un
total de quaranta-vuit obres
realitzant-se previament

una selecció de vint-i-nou
d'elles per a procedir a la
deliberació final.

Arturo Martín ha
sigut el guanya
dor amb Ilobra
pictórica "Les
temptacions de
Sant Antoni"

El guanyador del certa
men és L1icenciat en Belles
Arts per la Universitat
Complutense de Madrid.
Ha realitzat exposicions
individuals en pa'isos com

ara Estats Units, guanyador
de diversos premis com el
II Concurs de Pintura de la
Universitat Politecnica de
Madrid o el Primer Premi
d'escultura Prix Emmanuel
Bellini de Fran9a.

Cal destacar que en
1998 va obtindre una men
ció honorífica en el XXIX
Certamen de Pintura
"Ciutat de BenicarIÓ". Té
obres exposades en Ilocs
tan diversos com el Palau
d'Exposicions i Congressos
de Madrid, el Museu
Col·lecció Asland de
Barcelona o el Global
Galleries de Milford,
Massachussets als Estats

Units, entre altres.
Van obtindre meneió

honorífica per a les obres
"Dors sanguificado" i "Frida,
cor de roe", de Violant
González i Jerónimo Uribe,
respectivament.

Per un altre costat
l'Organisme Autónom de
Cultura de l'Ajuntament de
Benicarló ha informat que el
prestigiós pintor benicarlan
do, Fernando Peiró, sera el
mantenidor de les festes
patronals en honor a Sant
Bartomeu i, que se cele
bren en la segona quinzena
del mes d'agost.

analisi musical
els 10 de la veu

per Adrián Esteller

Directe als peus, la Salseta del Poble Sec

M',elindros. Dan,ce és el nom del
,darrer, smgle del nou dlsc de

LaSalseta. del Poble Seco

Es tracta d'un tema compost per

Caries Delgad0; i qlie'lÉás el tall núme

ro quatre d'aquest senzill promocio

nal, formant part del doble CD editat

per la companyia discográfica Salseta

Discos.

Parlem d'una cans;ó rumbera amb

aires caribenys, que regalima "suqui
/lu" de café amb lIet i una mica de

mango. Ideal per a escoltar tot veient

sortir el sol després de la verbena ...

Parlem d'una can~ó rum·
bera amb aires caribenys,
que regaHma "suquillu" de
café amb Ilet

Tant per part del grup catala, com

per la companyia discográfica, s'ha

expressat una gran satisfacció per I'a
collida que ha tingut del públic' en

general i en els punts de venda.

Aquests són els 10 de La Veu:
1 - Sopa de Cabra - Per no dir res.

2 - The Corrs - Breathless.

3 - Serena - Chica Ideal.

4 - M. Basé i A. Torroja - Corazones.

5 - Complices - Lo que me mata.

6 - Ariel Rot - Hasta perder .

7 - Carthy Claret - La chica .

8 - Port-bo - Lola la tavernera.

9 - M. Rossel - Emiliano Zapata.

tO - Lou Red - Paranoia key off.

e s 1;"1.1dio C
Reportatges, cameres, accessoris, tot per a la fotografia

-A--teI:a.c:ió .."""V" i. S

Tot tipus de tamanys. 'Ibts e/s preus i a més us regalem el vídeo del vostre casament~ Informeu-vos

Pla~a del Mercat, 1 Benicarló Telefon: 964471432
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Rodalies

'si una cosa és percebuda per
tothom que té dos dits de sen-
tit comú com a necessaria a

la comarca és la manca de trens de
rodalies.

És una problema que, fonamen
talment, afecta els estudiants espe
cíficament i la gent jove en general,
donada la necessitat de mobilitat
que pateixen,enl no tindre, en oca
sions, cap altra manera de moure's
pels pobles del voltant.

De la necessitat de línies d'auto
busos ja en parlarem un altre dia,
avui toca RENFE. En ocasions, per
als ciutadans d'apeu, ens resulta
difícil posar en practica les nostres
idees, defensar que que creiem són
justes reivindicacions, ens és practi
cament impossible parlar amb
directors generals, ministres o dele-

J6 JOAN CARLES AOELL

gats.dels diversos ens o administra
cions, per aixo tenim als politics, per
aixo els votem, i eixa és la seua
faena, ser la nostra veu, defensar
els nostres interessos i reclamar on
siga i davant qui siga, cap altra.

Pero ara resulta que les mocions
aprovades a tots els ajuntaments
afectats per eixa discriminació eco
nomicista que reclama a I'adminis
tració autonomica, central i empre
sa més freqüéncia de trens i creació
de línies de rodalies cap al Maestrat
i Montsia, és rebutjada pels qui ens
governen des del Palau de
Benicarló.

Davant les logiques reaccions
d'estupor i indignació per part de
tots aquells que ens sentim afectats
tenim la "patética" resposta d'un tal
Luís Tena, capo popular a la comar-

ca i diputat a les Corts (igual que un
benicarlando que tenim alla que es
diu Moliner i que no ha dit ni mu) "el
Maestrat té suficients trens". Ui,
si.

Em resulta frustrant, vore com
cap pepero de la zona s'ha posicio
nat en contra del seu propi partit,
com cap ha marxat en protesta per
aquesta nova agressió cap a la
comarca i el futur de molts pobles,
aixo sí, a aquests "castrats" politics
segur que els cau la bava amb la
Terra Mítica de Benidorm i els
70.000 milions que ens ha costat.

Tampoc he sentit dir res al regidor
de joventut, si Pepe Ximo, el porta
veu i delegat de I'area de joves de
l'Ajuntament, d'al<;ar la veu i fotre el
camp del PP res de res, la pela és
la pela.

els dies gloriosos
per Josep M. San Abdón

Els laberints de la " .memoria

U
n deis meus mestres, el profes
sor Manuel Sanchis Guarner,
acostumava a exemplificar

amb una frase el fet que vivim canvis
historics accelerats, i deia referint-se
a les meues companyes de curs "hi
ha més diferencia entre aquestes
xiquetes que tenim ací i les seues
avies, que entre les seves avies i
Isabel la Católica".

No sé si vint-i-cinc anys després
podria jo establir una comparació
semblant entre les xiquetes que ara
són alumnes meues i les seues avies,
és cert que avies amb aspecte
d'lsabel la Catolica ja no se'n veuen,
si bé els canvis continuen sent bas
tant accelerats, quan el professor
Sanchis Guarner deia aquella frase

no podia imaginar que al cap deis
anys I'escriuria amb un ordenador, o
quan e/s estudiants deis barri de
Valencia on vivia feiem lIargues cues
a I'única cabina telefonica que hi
havia per la contornada per telefonar
a casa, no podíem imaginar que la
generació següent tindria el teléfon
mobil com a element imprescindible
en la seua vida quotidiana.

Pero més d'allo que ha vingut volia
jo escriure d'allo que ha desaparegut,
un simpatic monoleg d'Andreu
Buenafuente em va fer recordar fa
uns dies la maquina de flit, eficac;: ins
trument per a lIuitar contra les mos
ques i els mosquits, no res comparat
amb la cinta apegalosa que penjava
del sostre de I'escola on vaig apren-

dre les primeres lIetres i on qualsevol
insecte volador es quedava enganxat
com un tord a la paranc;:a.

Recordo una frase d'un altre iI·lus
tre escriptor, Josep Piera que deia:
"Nosaltres els de la nostra generació
som afortunats, perque hem conegut
el vell i el nou". L'altre dia vaig fer I'e
xercici amb un amic de recordar
coses que velles que han desapare
gut, la lIista que vam fer era molt
extensa des d'utensilis per a la llar o
d'higiene personal, a vehicles de
transporto Caldria introduir-se el més
aviat possible en els laberints de la
memoria i reconstruir tot aquest món
abans que no siga massa tardo
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Novament pintades a Seur

societat ®

J6 LA COLLA DELS TAFANERS

J6 REDACC/Ó

La passada setmana els
treballadors del magat
zem que té SEUR a

Benicarló van tornar-se a
trobar unes pintades contra
ries a I'empresa, com
podem contemplar a la
imatge.

J6 REDACC/Ó

N
ovament el regirdor
d'Hisenda del nostre
ajuntament, Francisco

Pac, és el protagonista de les
Pequeñes Palabres d'aquesta
setmana. Diuen les males lIen-

'Seur mafía', 'Seur ladro
nes', va ser pintat pels van
dais. Dóna la casualitat que
aquestes pintades ja van
estar realitzades fa uns
quants mesos, ¡les d'ara
són amb la mateixa tipolo
gia de Iletra.

Des de La Veu lamentem
aquets fets.

gües que una vegada va finalit
zar el passat pie extraordinari,
I'edil va esclatar: "este tio em
treu de les meues caselles",
cridava Paco

Sembla ser que no li va
agradar la intervenció d'algun
regidor de I'oposició.

1 • Protecció de ... regidors

Certament. Al passat Pie extraordinari, el de
Palau i la subvenció fantasma, és va veure com el
nostre alcalde acarona i cuida els seus regidors. En
un vanagloriar-se de les seues virtuts i del seu bon
quefer, va entrar a contestar a les dures crítiques
que des del BLOC li feien al seu regidor Paco Aixo
sií que és un cap de cartel!! O seria poca confianya
en les possibilitats del seu regidor?

2 - In crescendo... el nerviosisme de Pac
No ens ho inventem. Paraula! Segons ens ho han

xiulat, després del Pie tan calentet, els crits del regi
dor Pac despotricant contra algun regidor de I'oposi
ció que fia poc havia intervingut, se sentien per tot I'a
juntament. Segurament es referia al regidor del BLOC
Rodríguez. Sort que I'alcalde li va tirar una manopla
contestant per ell, sinó no sabem que hagués passat.
Ja li ho vam dir fa temps, un valium abans del Pie
que haja de parlar i solucionat. Tranquil'litat, sr. Paco

3 - De maquinetes va la cosa

La regidora de la carxofa, més contenta que una
idem, va ensenyar tota il'lusionada ella, la seua últi
ma adquisició, la maquina desbrossadora. Sis milio
nets ens ha costat la tonteria. Abans, quan teníem
subvenció, aquesta faena la feient les brigades del
Pamer i les maquines deis Quitérios, amb cost zero.
Total, com només funcionara tres vegades a I'any.
Mentre, els camins rurals sense arreglar.

4 - Una de cranc

Que les rotontes que han ficat tenien poca utilitat
ja ho sabíem, pero el cranc, és massa.No tardarem
molt en veure algun vehicle mossegat per una de
les seues pinces. Sera, el contrast natural.

AUTO ESTELLER ESTELLER IMPORT

SEAT

{htr(Q~lf~
~

AUÓI

-

Ctra. Nacional 340, Km. 142
Te 1. : 964 40 07 68 Vinares

Entrada taller: passeig Febrer Soriano
Exposició: Av. Magallanes, 1

Te 1. : 964 47 17 08 Benicarló
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El poeta contra la desmemoria
16 JOSEP M. SAN AB06N

J
OSEP IGUAL. Rebotiga del bro
cantero Ed. Set i Mig. Benicull de
Xúquer.2000

Va ser en el seu anterior lIibre,
Tríptic, que Josep Igual apuntava una
clara evolució en la seva poesia, que
consolida de forma definitiva en el pre
sent poemari, Rebotiga del brocanter
(Premi "Josep W Ribelles" de PU901
1999). En efecte, el treball poetic de J.
Igual ha evolucionat en els darrers
temps cap a un progressiu despulla
ment retoric, al mateix temps que la
tematica es centra cada vegada més en
un món més intimista; el seu jo i el seu
entorn social.

El poemari esta estructurat en cinc
apartats, tot i que els dos primers són
els de major extensió i formen el cos
principal del lIibre. El primer apartat
porta un títol ben significatiu El cau
salobre, amb el qual el poeta es situa en
una localització espacial ben concreta,
en una amagatall que té I'afegit de ser
salobre, des d'aquest 1I0c el poeta esta
bleix un dialeg amb ell mateix i reflexio
na sobre la societat que I'envolta d'a
nestesia programada, el món és el terri
lori delllop i un tanatori, on és de boca-

terrosa el gest de la dignitat i el garbell
de la fraternitat i on els poderosos opri
meixen els debils i volen silenciar de
pressa les veus deis qui ho denuncien:
ElIs tenen pressa, cal silenciar el cantl
de qÍJi denuncia les bestials cal'ligrafies/
del brau boig que trepitja els titelles.
Davant d'aquest panorama el poeta es
mostra sense esperan9a, d'esperan9a
la cambra bu ida, i per aixo desitjaria
desapareixer sense deixar cap record,
esborraries de franc el nom i la petja,
pero de seguida veu que aixo no és
possible, que la seva desaparició supo
sara el domini de la desmemoria, car la
funció del poeta és conservar la digni
tat, cercar sortides alternatives, ser soli
dari amb els rebels i servar la memoria
d'aquells que el precediren; per tant si
actua com a poeta l'esperan9a encara
és possible ja que sera clara I'aigua
d'un temps possible on no caldra sege
llar! sonets blancs i tristos al tanatori del
món que ara ens taca.

La segona part del lIibre porta per
títol Faules passavolants, té un contin
gut molt semblant a la primera, hi són
presents el desencís, la solitud i la mort,
i també referencies als poderosos que
han soterrat fins a la cintura I'espe
ran9a!

amb sorra de miratges gens inno
cents, o la deshumanització i la falta de
solidaritat del món actual en I'impressio
nant poema Mort d'arlequí al metro. La
funció del poeta davant aquest panora
ma és la de rescabalar el somni. Pero
en aquest apartat el poeta pren sovint
una actitud més distanciada i de vega
des un xic ironica com al poema La
pluja al camp on afirma que el treball
creatiu si més no t'ajuda a passar casa
i somni, o al poema Fabrica abandona
da que tracta sobre I'atur pero en c1au
una mica surrealista.

Del mateix to és I'apartat del lIibre
titulat La golfa revelada, un breu recull
de quatre poemes on el poeta continua
presentant una visió pessimista ¡fosca
del món. Molt diferent és el to del recull
de poemes de caire amorós arreplegat
sota el títol de Domini Dominique, on el
poeta manifesta la joia per la trobada de
la persona estimada i en fa un elogi, al
mateix temps que expressa que ella
dóna sentit a la vida. Clou el llibre el
recull titulat La cisterna d'ecos, on el
poeta ret homenatge a diversos crea
dors: John Cage, De Chirico, Picasso,
Hemingway i García Lorca, I'eco deis
quals ressona de vegades entre les
Iínies d'aquests poemes.

3 de cada 4 dones treballen al sectors serveis
J6J O/CAT

U
n interessant estudi realitzat per
l'Oficina d'lniciatives
Comunitaries de l'Ajuntament

de Traiguera dins de la Iniciativa NOW
revela que tres de cada quatre dones
del Baix Maestrat treballen en el sec
tor serveis. La distribució en els tres
sectors restants -Agricultura, Indústria
i Construcció- difereix en relació al
conjunt de la Comunitat Valenciana.
Les dones de la comarca estan més
presents en el sector agrícola i de la
construcció en detriment del sector
industrial.

Les dades reveladores de I'enques
ta realitzada per l'OIC a 570 dones
residents en municipis del Baix

Maestrat amb edats compreses entre
els 15 i 45 anys no ofereix informació
sobre la distribució sectorial de I'ocu
pació global a la comarca, la qual
cosa impedeix veure la representació
femenina en cadascun deis sectors.

Ara bé, les encarregades del pro
jecte, que és pioner a I'estat,
Mercedes Alcanyís i Ma. José Frau
sota la coordinació de Marisa Calvet,
realitzen una estimació a partir de les
dades arreplegades en el lIibre editat
per l'OIC "Buscant propostes forma
tives per a I'ocupació", referits a
1995 a la demarcació nostra.

Marisa Calvet coordinadora del programa

i
.'J
'n
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El Borriana va golejar el CDB,
per Oa 6, al seu primer amistós
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La primera alineació del e D Benicarló 2.000 - 2.001 Gica S.

esports@

i?'JJ B. M. - CARNS Ros

Destacada participaciQ
al Cross de Festes de:,
Cervera del Maestre

El passat 6 d'agost va
disputar-se el Cross
de Festes Patronal de

Cervera del Maestre, orga
nitzat pel Club d'Atletisme
Baix Maestrat - Carns Ros.
Van ser els guanyadors:
Jorge Esbrí i Cristina
Ferrando (iniciació); Isabel
Fabregat (benjamí); Fran
Sastre (aleví); Salvador
Queral i Kalisa Elfagloumi
(infantil); Pepe Arán i
Evelyn Flores (cadet); Bea
Sorlí i Mario Benito (catego
ria absoluta).

Jorge Peris feia el segon gol
de falta directa.

En la represa, davant l'evi
dent carrusel de canvis, els
dos conjunts es van relaxar.
Chumillas i Candelas, van
tancar el compte golejador.

borrianencs van exercir una
forta pressió en la primera
meitat, destacant sobre
manera el nouvingut Mesa, el
potent ariet cata la va marcar
tres deis quatre gols que el
seu equip li va endossar al
conjunt del Baix Maestral.

i?'JJ KOSECKI MATEU

CD Benicarló: Sánchez,
Cristian (Bruno, mino 76),
Genís (Frank, mino 46),
Masip (Anta, mino 34), Adell,
Tena (Joaqui, mino 37), De La
Haba (Andreu, mino 65); Javi
Flos (Díaz, mino 85); Navarro,
Raúl (Gonzalo, mino 60), y
Lucas (Bel, mino 55).

El CD Burriana es va
passejar en la seua
visita al camp municipal

de La Carxofa de Benicarló,
davant d'un quadre local que
afrontava el seu primer partit
amistós després d'una set
mana d'entrenaments.

Els visitants van dominar
de principi a fi, encara que el
Benicarló en cap moment li
va perdre la cara al matx. Els

Manolín, fixatge estelar

Miki, Juanjo, i Nacho.
L'equip del Pub Refugio

fou el segon c1assificat,
mentre que TTT
Ceramiques Rillo acaba
tercer. Manu (Refugio) fou
escollit millor jugador del
torneig.

16 KOSECKI MATEU

Ushuaia campió d'estiu

E
l Pub Ushuaia va pro
clamar-se novament
campió del Torneig

de Volei-Platja Estiu 2000,
organitzat per I'Organisme
Autonom d'Esports. Els
components de I'equip són:

jugat al Platges de Castelló,
Jaén, Vijusa Valencia i I'anys
passat al Miró Martorell, tots
ells de Divisió d'Honor. El
jugador es mostra satisfet pel
fixatge: "és un projecte molt
ambiciós i ambo illusionaf'.

i?'JJ KOSECKI MATEU

E
l fixatge estelar del
Povet.com de
Benicarló per afrontar

la propera temporada a la
Divisió de Plata és el conegut
Manuel Collado García,
"Manolín", jove jugador pero
amb amplia trajectoria a
Divisió d'Honor.

El president de I'entitat,
Ximo Bel, va destacar la
importancia d'aquest refor9,
"és I'home que necessita·
vem per a confeccionar un
planter amb garanties per
assolir els jocs de promo·
ció d'ascens", va comentar.

Manolín, que va eixir de la
pedrera del Vall d'Uixó, ha
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El proper 18 d'agost, 11 Mechero Festival

JÓJ ISMAEL MATEU

Al 1999 la Penya
Mechero va decidir
organitzar un concert

com a resposta a I'escassa
oferta lúdica dirigida a la
gent jove de la ciutat i
comarca.

Tal com ocorreix en mol
tes poblacions, I'ajuntament
margina, segons els mem
bres d'aquesta penya beni
carlanda, una determinada
franja d'edat, oblidant qual
sevol tipus de política de
joventut. Conscients de la
situació existent i tenint en
compte les diferents
opcions possibles, aquest
col'lectiu de joves, va optar
per la realització d'un festi
val amb una filosofia una
miqueta fora del comú.

"Des de la Penya
Mechero ens vam decan
tar per un concert que
servira de lIanf;ament de
grups situats entre I'ama
teur i el professional",
explicava Alejandro
Machordom, un deis res
ponsables d'organització
del Mechero Festival.
"Podríem programar un
festival amb grups més
reconeguts a nivell
mediatic que ens aporta
rien un benefici segur
pero vam preferir mantin-

Inatge arxiu del I Mechero Festival celebrat I'any 1.999

dre la nostra filosofia de "I'autofinanf;ament del
suport a grups amb expe- festival, el treball i el bon
riencia, qualitat, i bagat- rotllo de la gent de la
ge. Pero sense grans con- Penya, són la base princi
tractes discografics", pal per a I'exit del festival,
matisava Machordom. sense oblidar les ajudes

Les raons que porten la privades que tant
Penya Mechero a organit- agrai"m", comenta Jungle,
zar el MECHERO FESTf- fent referencia al Bar
VAL poden resumir-se en la Territory (Benicarló), Pub
idea de I'organització d'un Ushuaia (Benicarló),
esdeveniment per a la Bru.Net (Peníscola), i
joventut: "un concert per a Pintures i Decoració Batiste
joves organitzat per (Benicarló).
joves", com afirma, Juan La segona edició de I'es
Carlos Segarra, Jungle, un mentat festival tindra 1I0c el
altre deis organitzadors. proper divendres dia 18 d'a-

Davant de la falta d'ajuda gost, a les 23:00 hores a la
de l'Ajuntament el festival Pista de l'lnstitut "Joan
es sustenta gracies a la Coromines" de Benicarló.
propia Penya Mechero, El preu de les entrades sera

de 700 pessetes, i els grups
que completen I'important
cartell d'enguany són:
íDEM (CASTELLÓ), HUN
LAY HOOLlGANS (HUEL
VA), SHE'S (BILBAO),
AFTER FEED-BACK
(BARCELONA). Per als
internautes, la direcció del
festival ofereix la seua
direcció electronica i un e
mail per a informació:
http://go.to/mecherofesti
val. L.e-mail és jun
gle200@hotmail.com.

En 1999 es va realitzar el
primer MECHERO FESTI
VAL amb el següent cartell:
DEFINEIX (Barcelona),
THE PA DE MOTLE
(Castelló), BATUDA
(Castelló), A.C.P.
(Benicarló), STRENGTH
OF L1FE (Benicarló).

L'assistencia va ser de
700 persones.
"L'acolliment per part de
la gent i els miljans va ser
magnífica superant les
previsions portades a
terme per I'organització.
Af;o ens va fer veure que
anavem pel bon camí i
ens va animar a mantin
dre una continui"tat i
millorar en el 11 MECHERO
FESTIVAL", finalitzava
Alejandro Machordom.

:. (

COPISTERIA LLIBRERIA PAPERERIA

Copies de format menut i de planols - Impremta rapida
LLIBRES DE TEXT Primaria, Secundaria, COU

ENCARREGUEU-LOS ARA 1 NO PATIREU DESPRÉS

NOVA ADREGA: sant Blai 2/cantonada sant Jaume
Iel/fax 964.47.56.98 • 12580 Benicarló



•
La Veu de Benicarló, 11 d'agost de 2000

¡ Germanía de Joves "El Puíg"

tm ferreres Bretó,7-2
.' 12580 Bénic.o.rló BATX MAESTRAT

Tlf. 629927788
," hitp;!Imembers.xoom.com/lo._germ<lní(\
UIlICMllA ..' elpuig@hotmail.com

societat@

·_-_··-_..·....__..·__·--_·..--..·--1
.. ' .."--. ---"'-1

LA GERMANIA T'INFORMA
'L--A"=-.-=S-=S~U":":M-=P='=T:::::E:-: I"':"X"='"a·-·.-=E="'s-co-·"='"la--:-d'=Estiu'···-· .

L 9RG...ANlTzA: Associa~ió CíVICa:Drant lo..~~n9.... . .
L_J?ATES! LlOC: De13..!!16 d'agost a Calf?~_.~.J~!.9."A~argues"
OBSERVACIONS:. Butlleta d'inscripcíó ¡ continguts de4 curs: al local de la Germanía o a "j'

..J.TIrªnt ro Blanc iIi.r2.!J!.@JdQvne.!:.!:!E?y.es, tl!-_..§§~L94_0_8 .....) .-..1.

L_.........J~.SSUM·PTEt: 11.92'!5?H~.!.9'inf()Qrafia Ciutélt de "Benicarló"
¡ ORGANITZA: [Organísme Autónom de Cultura
[._º-ATES I L~O:q;IEEE;¡_~~tar abans del 27 d'octubre del 2000, a l'Aju!1tameñt de Benicarló
;",º8§I;RVACIONS: IBa~e~_ªJ local de la Germanía o a l'Ajuntament de Be_nc.;.ica,:;,.;;;.:;;;..rl;..,;:,ó --'

A$S~M"pTE:-Curs d'es ecia~fstae~jnteNe~cj?social ambjo~es . ~__-.J

I
ORGANfTZA:. ..I!J~UV~.Colelo OfLcJal de PSlcologos de Madnd !

DATES 1 LLOC: 20.21,27 ¡ 28 d'octubre. a Madrid.
OBSERVACj6'~fS:.ButHeta d'inscripció ¡ contingute del curs: al local de la Germania o al

! ;COP de Madrid: tlf.: 915419999 o 915419998; dmadrid@correo.cop.es; !

[ __ ._.... ¡hU :ffwww.co.es __.. .~._"'_ _ _ " '''_' __ '' _.--1

Des de Valencia: Marc Antoni Adell
Canvi de nom

A
la vista de com han anat suc
ceint-se els esdeveniments,
en les obres de la plac;a ano

menada de la Constitució, ben bé
valdria la pena de pensar en can
viar-Ii el nomo Sobretot per respec
te a la carta magna.

Perqué una obra com aquesta
amb un disseny estrany i descone
gut per la ciutadania, que es troba
paralitzada durant mesos sense
saber-se'n ben bé els motius, que
ara ha originat un caos circulatori
impressionant -incloses les roton
des de propina que s'han afegit- i
que I'única cosa visible després de
tant de temps, sÓ\l.unes faroles a
tall de voladorets,' pot ser que s'a
nomene d'una altra manera.

Heus ací algunes propostes que
es podrien sotmetre a referéndum:
plar;a del guiness -pel récord de

temps emprat i de desproposits
que s'han arribat a dir per justificar
10-. O plar;a de les glories -per com
s'han prestigiat les institucions res
ponsables-. O plar;a del címent
armat -per les plaques de ciment
que sobresurten i que no se sap
per a qué són. O plar;a deIs vola
dorets -atés que crida I'atenció el
nou disseny de les faroles-.

Si es manté, pero, el nom de
plac;a de la Constitució suggerim
es munte un acte públic de des
greuge, per haver usat aquell nom
en va.

Por a la llibertat

U
n tractat complet i no només
un lIibre d'assaig, és el que
haguera escrit Erich Fromm

d'haver conegut I'era Zaplana.
Doncs d'enc;a que mana la dreta al
nostre país, els retalls a la Ilibreta
deis ciutadans valencians són cosa

de cada dia.
El penúltim -sempre cal témer

se una nova malifeta a I'endema- i
rocambolesc episodi, ha estat la
intentona -ara frustrada miraculo
sament- de prohibir la manifestació
cultural i lúdica més emblematica
de la nostra Ilengua, a la plac;a de
Bous de Valéncia: Germania 2.007.

Perqué ni els textos del nostre
millor poeta viu, Martí i Poi, ni I'alé
musical de L1uís L1ach, ni la cantant
Lucrécia, ni les 200 veus de les
corals, ni els milers i milers de ciu
tadans i ciutadanes convocats, s'a
pleguen per exalc;ar la gran obra
del molt -menys- honorable envers
la lIengua i cultura deis valencians.
I aixo que la dreta -acostumada a
adhesions inquebrantables- no ho
suporta.

Encara tindra raó Aznar quan diu
que la transcició pot donar-se per
acabada. Tornem al Franquisme.
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EL CÓMIC SETMANAL

DE XAVIER BURRIEL
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Cartellera de Cinema Benicarló i Vinaros
de 1'11 al 15 d'agost

Benicarló Vinaros

MI PERRO
SKIP

FORTALEZA
INFERNAL2

Consulteu horaris

-60 SEGUNDOS

Divendres
22:30

Dissabte
19:45 i 22:30
Diumenge

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

19:45 i 22:30

.l••J. .~ I NIh\\A

EL PATRIOTA
2a setmana
Diveudres

22:3'0
Dissabte

19:45 i 22:30
Diumeuge

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

19:45 i 22:30

C:OLISEUM

TANCATPER
VACANCES
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