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BENICARLÓ

Editorial

La plac;a d'Hiroshima (o del Caos)

Com en altres coses, el malefici de la incompetencia del PP
s'ha apoderat de la plaga de la Constitució. El sofrit espai ha
passat per diverses fases históriques: magnífic Hort de

Rabanals i Raval de Sant Andreu, projecte d'ubicació del futur
Ajuntament, parquing intel'ligent (eh?!), proposta de construcció
d'habitatges a punta pala (proposat pel PSOE), després Mercat,
Galliner Central (muntat gratu"itament pels propietaris), i finalment
ha esdevingut el parquing de la Senyorita Pepis i plaga
d'Hiroshima.

L'obra, encara inacabada, per la fallida de les dues constructores
que se n'han fet carrec Ua veurem si a la tercera va la bona), ha
estat preinaugurada per a les festes patronals i els ciutadans hem
pogut adonar-nos de la deficient construcció i del poc gust en el
disseny i I'ús deis materials.

En primer lIoc, si apliquem el sentit comú, una plaga que ha de
canalitzar més del 80 per cent del transit rodat de la ciutat hauria
d'estar circumdada per tres carrils per als vehicles, que giraren a
I'entorn d'aquest espai. En canvi, només han deixat un carril amb
rotondetes als vertexs. Per tant, primer despropósit: el centre de la
distribució del transit a Benicarló passa a ser ja un tap automobi
Iístic empipador.

En segon lIoc, el disseny de la plaga, tan des del punt de vista
cromatic com conceptual, és desolador (no únicament perque és
un espai quasi sense arbres). La dominant de color de I'obra és
grisa, molt grisa, massa grisa (com I'equip de govern). ¿Hagués
costat molt incorporar algun color nou en el paviment, com es va
fer en les voreres del passeig de l'Estació, alternant el gris amb el
granat, on figura I'escut de Benicarló i així personalitzaríem la
plaga? Contrariament s'ha optat per adquirir, a un personatge
(segons sembla) afí al PP, les 1I0ses de pedra de Santa Magdalena
per cobrir la immensa part de la superfície de la plaga.

I en tercer lIoc, la construcció de la plaga s'ha fet, al final sense
acabar-la, de pressa i malament. Només calia veure la nit del
Sopar de Pa i Porta com la gent mirava en terra per no entropes
sar amb la quantitat 1I0ses descasades que hi ha; a més de les que
ja estan ja trencades. Després de tots aquests despropóstis la pre
gunta és: ¿fara l'Ajuntament la recepció de I'obra sense obligar a
I'empresa a corregir els defectes d'obra o cobrar-Ii-ho de la fianga
depositada per a la construcció? Ja ho veurem! Aixó per no parlar
de com es va afonar una de les grans faroles perque el sostre del
parquing no ho va soportar; o es van haver de canviar els arbres
plantats de 1I0c; o es va haver de refer el supermur de formigó
armat (!?) que limite la plaga; etc. Al final un es demana ¿Quins
pecats hem fet els benicarlandos i benicarlandes per meréixer
tanta incompetencia?

-
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La Pla~a Constitució: el desastre de Mundo

J6 REDACC/Ó

L'obertura al públic de la
Playa de la Constitució
per a desenvolupar

diversos actes multitudina
ris ha deslligat les ires de la
gran majoria de ve'ins de
Benicarló. La gent es mos
tra indignada 'p'er I'estat en
qué es troba la zona oberta;
jla par! que queda tancada
esta penedent de tinalitzar
se sine die, és a dir quan
Déu vodra.

La situació actual esta
pendent que la proxima set
mana es reunisquen els
interventors judicials i els
responsables de I'empresa
constructora INCOSA.
Aquesta empresa va pre
sentar suspensió de paga
ments el passat juliol, la
qual cosa implica que no es
pot acabar la playa, que
dant molt detalls per rema
tar. A més les empreses
subministradores quedaran
temporalment sense cobrar
les quanatitat económiques
que se'ls deuen.

"Estem a I'espera d'a
questa reunió, perque es
puga finalitzar quant
abans la plac;a i puga ser
gaudida en condicions de
normalitat", va indicar per

Els acabats són nefastos en aquesta pla9a de la Constitució

a Canal-9 TVV I'alcalde de Segons I'edil del BLOC
Benicarló, Jaime Mundo. aquesta playa ha costat

A pesar del molts des- prop de 700 milions de pes
perfectes que hi ha, i algu- setes, "totes de la butxaca
nes zones perilloses per als deis benicarlandos. Si
que passen per allí, sobre tenim en compte les
tot per als xiquets, durant expropiacions, indemnit
les testes patronals és va zacions, altres costos, i
ter un sopar popular i una més de 30 anys lIuitant
trobada de Gegants i Nans. per aconseguir-Ia, ara
Tota una irresponsabilitat. que ja esta a punt veiem

"La majoria de lIambor- una plac;a totalment de
des (adoquines), s'alcen, ciment, sense zones
els acabats són de ver- d'ombra, ni zones verdes,
gonya, les reixes protec- i amb 1I0cs perillosos
tores del arbres no encai- com les boques d'accés
xen i pugen unes damunt al parquing, que tampoc
les altres, desnivells i no esta acabat, on hi
trams bombats, etc. Tot poden caure xiquets",
un cúmul de despropó- comentava Moya.
sits", explicava Enric Moya, Mundo, per la seua
regidor del BLOC. banda, va assenyalar que

si esta una part oberta al
públic és perqué "existei
xen uns documents fir
mats pels que I'empresa
ens permet obrir-Ia, ja
que vam presentar les
mesures de seguretat
adequades, per la qual
cosa allí poden passejar
els ve"ins i jugar els
xiquets, ja que la zona
habilitada no corre cap
perill".

Pero no tots pensen
igual que I'alcalde, I'edil del
PSOE, Tere Burguillo, va
mostrar la seua indignació
pel mal estat de la playa,
"existeixen riscos per als
que transiten per allí, i els
xiquets no troben un
entorn segur, també exis
teixen zones on un pot
abastar cables electrics,
amb el consegüent peril!,
haurien de procurar que
estiga més segura la
plac;a abans d'obrir-Ia al
públic", destacava la
socialista.

La Veu anima a tots els
benicarlandos a visitar, jut
jar I'acabat, la qualitat, i
I'estat de la playa, expres
sant la seua opinió de la
manera que consideren
més oprtuna.

Els xiquets poden pendre molt mal accedint a sota la font Els arbres no estan encaixats i hi han desnivells alarmants



o el tema de la setmana La Veu de Benicarló, 1 de setembre de 2000

als xiquets, uns cavallets
i poca cosa més", s'ex

¡,7.:\;r==~i pressava amb indignació
Rosario Ferrer, una de les
mares.

Ve"ins més meticulosos,
com Marcelino Cerdá, no
donaven credit a la situació,
"han esperat trenta anys
dient-nos que seria una
pla~a model, i ens vam
quedar de pedra al veure
una pla~a amb tant de
material dur, d'aquest
estil, sense jardins, i des-
nivells pronunciats,
pedres soltes, i sobretot
la proximitat als cables
electrics, on un xiquet,
Déu no ho vulga, podria
caminar juguant per allí i
quedar-se electrocutat",
va insistir.

Tots ells esperen solu
cions de I'ajuntament, qui
ha de Iluitar i treballar per
garantir que es finalitzen
les obres i es facen amb les
mesures de seguretat opor
tunes perque tots puguen
gaudir, després de molts
anys i reivindicacions,
d'una playa per tots.

Les mares i pares de
molts xiquets que es poden
observar jugant en els
escassos aparells existents
critiquen I'aspecte que ofe
reix la playa, "estan molt
prop de la circulació de
vehicles, i damunt tenen
la boca d'entrada al par
quing al costat sense
quasi mesures de segure
tal. També esta prop el
forat on anira I'ascensor,
que ho tapa una tela, fins
i tot hi ha molt poques
possibilitats de joc per

Moltes zones, com la de I'ascensor, són un peril més que evident

lando ja jubilat que és pintor
i creador, comentava que
"han tocat la fibra sensi
ble deis benicarlandos,
a~o és una ciutat morta
en la que no saben fer bé
les coses, no tenen gust,
amb una pla~a de ciment,
amb falta de naturalesa i
de zones de repos, espe
rem que li donen una
solució des de I'ajunta
ment, els tecnics del qual
haurien d'estar més
atents de com les empre
ses realitzen les obres".

J6 REDACCIÓ

Indiganació entre els veIns de
Benicarló per I'estat de la Constitució
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olts deis passejants
de Benicarló quan
creuen per la playa

de la Constitució alcen la
veu, lamentant la situació
en que es troba: "aquesta
pla~a no té quasi iHumi
nació, i com a solució. han
coHocat dos focus al
capdamunt d'un edifici
deis voltants, que esta
davant deis edificis del
carrer Pintor Sorolla". "El
problema és que aquests
focus no s'apaguen fins a
les sis de la matinada, i
als pisos on dóna aquei
xa lIum directament, no
ens deixen viure en pau,
porto dotze nits sense
dormir, volem
tranquiHitat, i només
posen problemes per
culpa de la nefasta lIum
que hi ha a la pla~a que jo
I'anomeno la de la
Inquisició", indicava
Carmen Rubio, ve"ina del
carrer Pintor Sorolla.

Un altre deis presents a
la playa Constitució era
Tomás Albiol, un benicar-

TRIBENS s • L •

r-------, r--------4I-------J

I

t
I 576 l L~~J

______--'-'-.:'7-:.:::75m~-~"~lor~lo'~p¡~lor"_s _

rJ
~ d

~l I L 430 LJ LJ I~
L--_---"""aoo"'""''--'.to"-"',o,'--!''''''''''''''-'ior --'-l

Construcción y montaje
de naves prefabricadas de hormigón
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dates", ressaltava.
Finalment, la nota més !loable cara a

aquest col-Iectiu de protecció Civil radica
que han sigut un cos de guardia perma
nent per a Benicarló i diversos punts de
tota la comarca, com bé comentava
Torres: "hem sigut el referent de molts
teléfons d'emergéncia, rebent avisos
d'auxili procedents de la Policia 'Local
de Benicarló, cases particulars, orga
nitzadors d'actes, el CICU, el 112, el
Centre de Salut, i altres cossos de dis
tintes poblacions com la Policia Local
de Vinaros, desplal;tant-nos a altres
termes municipals de la comarca", va
afegir.

Membres de Protecció Civil durant una de les seues guardies a Benicarló Arxiu La Veu

han sigut molt diverses, "cinc caigudes
en via pública, intoxicacions etíliques
severes, encara que d'aquestes
només dos, vuit malalties, tres acci
dents esportius, dos ferides per actes
pirotécnics, tres accidents de transit, i
un tragic accident laboral que va aca
bar amb la vida d'un obrer de Vinaros",
assenyalava Torres.

Altres intervencions de menor risc van
ser les més de cinquantes cures a I'am
bulancia permanent habilitada pel grup
de voluntaris, encara que enguany han
destacat el "augment de les atencions
a causa de crisis asmatiques, ja que
ha fet molta calor durant aquestes

16 ISMAEL MATEU

local 0
Protecció Civil supera les cent intervencions

durant el dispositiu especial de Festes Patronals
-
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El dispositiu especial desplegat per
l'Associació de Voluntaris de
Protecció Civil de Benicarló va

superar les cent intervencions durant el
període que comprenien els nou dies de
les Festes Patronals de la ciutat.

A pesar de I'elevat nombre d'interven
cions, les més complicades, les evacua
cions, només es van succeir en 25 oca
sions, sent únicament set les produ'ldes
com a conseqüencia d'actes relacionats
amb les festes, totes elles saldant-se
amb pronostic lIeu.

Per primera vegada a Benicarló han
implantat un sistema de vigilancia de 24
hores al dia, "una cosa nova i efical;t,
encara que molt sacrificada per a tots
els membres de Protecció Civil, ja que
no rebem cap remuneració. Hem fet
diferents torns de guardia, amb un dis
positiu de tres unitats sempre en la
base central, i altres grups de volunta
ris en els diferents actes de major
rellevancia", com apuntava Santiago
Torres, president de l'Associació de
Voluntaris de Protecció Civil de
Benicarló.

Les evacuacions durant aquests dies

15.000 visitants a I'exposició del Crist de la Mar
Benicarló. L'exposició, que
estava instal-Iada junt a la
parroquia de Sant Pere
apostol, ha estat obería
durant el mes d'agost.

El volum més important
de visites es va registrar
durant la setmana de les

16 MARGOI

M
és de quinze mil per
sones han visitat
I'exposició fotografi

ca del 350 Aniversari de I'a
rribada de la imatge del
Santíssim Crist de la Mar a

festes patronals de
Benicarló en honor a Sant
Bartomeu. En aquest sentit,
la Comissió Organitzadora
agraeix públicament a la
Comissió de Festes la inclu
sió de I'exposició en el pro
grama oficial de les festes
patronals.

Cal destacar que I'alcalde
de la ciutat, Jaime Mundo,
també s'ha convertít en un
important ambaixador de
I'exposició al recordar-la en
els actes oficials com la pro
clamació de la reina de les
festes.

José María Ganzenmüller,
membre de la Comissió
Organitzadora, ha indicat
que "s'han viscut situa
cions realment entranya

,< bies i emotives, especial-

ment entre la gent major,
que amb una enorme
paciencia i esforl;t reconei
xien els seus familiars".

Per un altre costat, en la
vesprada del dimecres va
visitar Benicarló el Bisbe de
la diocesi de Tortosa, Xavier
Salinas, que va oficiar una
missa a I'església de Sant
Pere apostol, acompanyat
per trenta-vuit sacerdots,
que en aquests dies estan
realitzant un curs en la men
cionada població catalana.

Pero I'ofici religiós va tin
dre un caracter molt espe
cial, ja que podia aconse
guir-se la "Indulgencia
Plenaria Jubilar" amb motiu
del 350 Aniversari de I'arri
bada de la imatge del Crist
de la Mar a Benicarló.
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Quasi 1.000 persones al

11 Mechero Festival

local

J6 ISMAEL MATEU

El recinte de I'IES Joan
Coromines va reunir
quasi 1.000 persones

per gaudir del 11 Mechero
Festival, concert de rock
alternatiu, que organitza la
Penya Mechero, el propas
sat dia 18 d'agost.

Els grups Gas Drammers
de Xerez, She's, de Bilbao,

lo racó del coc
per Lo Manifasser

FiQues seques

AfterFeed-Back, de
Barcelona, i Hunlay
Hooligans, van ser els pro
tagonistes d'una gran nit de
música.

"Hem aconseguit ofe
rrir una alternativa musi
cal de qualitat als tradi
cionals concerts que ofe
reixen a festes", manifes
tava un il·lusionat Alejandro
Machordom, organitzador.

Cap cosa de I'altre món, en
aquests temps d'opulén
cia. Es ben cert. D'altra

banda, pero, no convé oblidar
rimportancia d'aquesta menja
en altres temps no tant lIunyans
com ens pensem. Fou I'altre dia,
a recer, d'una figuera que, entre
mos i mos a aquesta deliciosa
fruita, em va venir a la memoria
la manera com a casa es prepa
raven i s'assecaven les figues.

Podem prendre bona nota
d'aquest pocés que requereix
una dedicació impropia en
aquest temps de pressa.
Collirem la fruita amb una
canya oberta per un extrem si

tením traya i I'estendrem sobre
uns canyissos per a que I'humi
tat no en la faya malbé.

Tindrem les figues al
sol durant uns dies
girant-Ies regularment
perque s'assequen
homogeniament

Tindrem les figues al sol
durant uns dies girant-Ies regu
larment perqué s'assequen
homogéniament, pero a cada
serena tindrem la cura de guar
dar-les i procedirem d'aquesta
manera fins que tinguen una

textura í un tamany ben dífe
rents a I'originari.

En aquest punt ja estaran a
punt per menjar-Ies com a pos
tres o a mítja tarde amb una
bona garrafa d'aigua de cisterna
o de cocó, si en trobem. Podem
amenitzar-nos el berenar intro
duint díns de les figues mitja nou
que li donara un toc distret a la
friuta. Les propíetats nutritives
d'aquesta combinació van con
vertir-la en protagonista de I'alí
mentació de la generació de la
postguerra. Sempre amb el pa a
taula, aixo sí.

RADIO BENICARLÓ

EMISSORA MUNICIPAL
107.3 FM

Méndez Núñez, 91
Tel". 47 35 44

BENICARLÓ

·LA NOSTRA TElE
Avda. Marqués de Benlcarló, 27

Telf. 4719 83
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Diputació de

publicitat 0)
Castelló

CONVOCATORIA D'AJUDES INDIRECTES A ENTITATS PRIVA
DES PER A PUBLlCAClons CULTURALES i ESPORTIVES

L'Excma. Diputació ProvinciaL de Castelló en sessió de Comissió
de Govern de 25 de gener del 2000, ha aprovat la convocatoria d'a
judes indirectes a entitats privades per a publicacions culturales i
esportives d'acord amb les bases següents:

- Podran beneficiar-se d'aquestes ajudes les associacions i enti
tats privades de can3cter cultural ubicadas a la província de Castelló
i inscrites en el registre d'entitats de caracter cultural de la província
de Castelló, les entitats esportives de la província de Castelló, ins
crites en el registre de clubs, Federacions i altres entitats esportives
de la Comunitat Valenciana que editen durant el present any butlle
tins, revistes, guies informatives o publicacions similars, tant de
caracter; periodic com eventual i de contingut cultural o esportiu.

També podran beneficiar-se d'aquestes ajudes les Fundacions,
Federacions i Entitats Privades Culturales i Esportives ubicades fora
de la província de Castelló. inscrites en els corresponents registres
que editen publicacions sobre temes d'interés de la província de
Castelló.

-Les sol· licitudes s'emplenaran d'acord amb el model normalitzat
que es proporcionara a I'area de Cultura de la Diputació Provincial
de Castelló, on s'indicara a més el número de deposit legal, periodi
citat, format, ambito, data prevista de publicació, com també qualse
vol altra circumstancia d'interés.

Per a les publicacions de caracter periodic se sol· licitara una
única ajuda per a la totalitat deis números que vagen a editar-se
durant el present any.

A la sol·licitud s'adjuntara, si escau, un exemplar de I'última publi
cació editada.

3. - D'acord amb I'establert en I'article 71 de la L1ei de Régim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procedimient
Administratiu Común. L1ei 30/92 de 26 de novembre modificada per
L1ei 4/1999 si la sol·licitud no reuneix totes les dades exigides o falta
documentació acreditativa s'instara al peticionari perqué, en el ter
mini de deu dias esmene quests defectes, amb I'advertiment que, en
cas o contrari, se li tindra per desistida la seua petició, prévia reso
lució dictada en els termes previstos en el article 42 de la L1ei de
30/92 de 26 de novembre ja citada.

4. - Les sol·licitudes es presentaran en el Registre General de la
Diputació Provincial de Castelló de 8 a 14 hores o bé s'enviara per
qualsevol deis procediments establerts en el arto 38.4 de la L1ei de
Régim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú. Així mateix, podran presentar-se a les oficines
d'assisténcia a municipis:

Morella, CI San Julian, 52. 12300 Morella
Traiguera, CI Ancha, 11. 12330 Traiguera
Benassal, Plaza Don Blasco, 21. 12160 Benassal
Onda, Plaza España, 20. 12200 Onda
Montanejos, Plaza España, 15. 12448 Montanejos
Segorbe, Romualdo Amigo, 6. 12400 Segorbe
5. - El termini de presentació de sol·licituds finalitzara el 14 d'abril

d'enguany per a les publicacions de caracter periodico, per a les de
caracter eventual un mes abans de la data prevista de publicació.

El termini de presentació de sol'licituds sera el dia 31 d'octubre
del present any, a més haura de complir-se el termini d'un mes ante
riorment indicat.

6. - La quantia maxima de les ajudas a concedir no sera superior
en cap cas al 50% del cost i sera determinada previ informe de la
Comissió Informativa de Cultura, per I'organ competent.

7. - Les ajudas tindran caracter voluntari i es concediran en fun
ció del contingut, ambit, qualidad i tiratge de les publicacions.

8. - La justificació de la subvenció per I'impot concedido. es reali-

zara d'acord amb el model oficial de justificació de subvencions de
la Diputació de Castelló, que es facilitara en I'area de Cultura d'a
questa institució provincial, i es presentara en el Registro General
d'entrada.

L'esmentada documentació haura de presentar-se en el termini
maxim de dos mesos des de la finalizació de les activitats tret d'a
quelles que concloguen a partir del 21 de novembre de lany en curs,
per a les quals el termini de presentació de la justificacló finalitzara
el dia 10 de gener de I'any següent al que haja estat atorgada la sub
venció.

A més, hauran de presentar-se tres exemplars de los números
subvencionados, i, si escau, documentació acreditativa d'estar al
corrent de les seues obligacions tributaries i de Seguretat Social.

Així mateix, es faran constar les dades bancaries a efectos de I'in
grés de I'ajuda.

9. - Queden exceptuats d'aquestes ajudes els programes de fes
tes i d'actes culturals i publicacions de lIibres.

10. - L'entidad receptora de les ajudas es compromet a dedicar
una pagina de la publicació per a informar sobre les convocatories
que a tal efecte Ji siguen indicades o remeses per la Diputació.
L'incompliment d'aquest requisit podra donar lIoc a la revocació de
I'ajuda.

11. - El no compliment de les obligacions contretes suposara la
renúncia total o parcial a la subvenció concedida.

12. - L'edició de les publicacions, el seu contingut és d'exclusiva
responsabilitat de I'entidad sol'licitant de I'ajuda.

13. - El pressupost de la convocatoria ascendeix a la quantitat de
CINC MILlONS (5.000.000.-) pessetes amb carrec a la partida
45100.4710500 del pressupost de la Diputació de Castelló, per a
I'any 2000.

14. - Als efectes de I'establert en la L1ei 30/92 de 26 de novembre
de Régim Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per L1ei 4/1999, de conformitat amb
I'article 44.1 a falta de resolució expresa es considerara desestima
da la sO/'licitud per silenci administratiu.

El termini maxim per a la resolució i la notificació de la resolució
sera de 6 mesos des de la data en qué la sol· licitud haja tingut entra
da en el registre corresponent.

Contra el present acord que posa fi a la via administrativa podra
interposar-se potestativament recurs de reposició davant I'organ que
I'ha dictat en el termini d'un mes comptat des de I'endema al de la
seua publicació o directament recurso contenciós administratiu
davant la Sala de Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior
de Justicia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos
comptats des de I'endema al de la seua publicació, tot aixo de con
formitat amb el vigent tenor deis artícles 116 i 117 de la Llei 30/1992
de 26 de noviembre, modificada por L1ei 4/1999 de Régim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú
i els articles 10, 14, 25 i 46 de la L1ei 29/1998 de 13 de juliol, regu
ladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa i sense perjudici
que es puga exercitar qualsevol altrerecurs que s'estime procedent.

Castelló, 21 de gener del 2000.-EL PRESIDENT, POR DELE
GACIÓ, EL VICEPRESIDENT 2n VICTOR CAMPOS GUINOT.-EL
SECRETARI GENERAL, PER DELEGACIÓ L'OFICIAL MAJOR,
MANUEL PESUDO ESTEVE.
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Festes Patronals de Benicarló, agost de 21

Els Farolets de Meló de Moro van lIuir en la tradicional cercavila

José Palanques va rebre un mere

de

veu.

15

que gratu'itament van repartir
els membres de la comissió
de festes que presideix Emilio
Verge.

La acollida del públic i I'es
pectacularitat deis actes pro
gramats van ser els protago
nistes de la primera edició del
Mercat Medieval de Benicarló.J
L'edició de les Festes
Patronals 2000, va congregar,

El multitudinari acte es va
celebrar en la coneguda playa
Constitució que encara no ha
estat inaugurada oficialment,
la qual va presentar molt poca
il'luminació, cosa que va des
Iluir la jornada festiva.

La resposta del públic va
ser de nou extraordinaria i, en
aquesta ocasió, a causa de}
I'amplitud d'aquesta, hi va \
haver molt més ordre que en l¡
altres edicions, especialment
a I'hora d'arreplegar la beguda

nova

..... .
prox~m

una

el

nguany van habilitar el seu
asal, Tararots, Mechero,
alats, L'Arjup, Masclet i
ector Crític, més els mem
res de la penya Cadafal que,
an omplir els seus recintes i
an gaudir de bones paelles i
ideua cuinades pels mem
res de cada una de les pen
es.

" Un deis actes destacats va
~ongregar més de 3.000 beni-
~arlandos a la playa de

iI'Ajuntament de Benicarló per
a desfilar en el tradicional cer
cavila de Farolets de Meló de
Moro, una iniciativa que es va
recuperar durant la primera
legislatura de la democracia i
que fins i tot perdura i ompli
d'il·lusió els més xicotets de
Benicarló.

L'elabor,ació deis fanals de
meló de moro es remunta a
temps molt antics, i es tracta
d'una commemoració ances-
tral, "aquesta activitat prové

que deis lIauradors, els joves es
,.....:Jivertien en les seues

l?énieS a I'estiu buidant els
elons d'Alger i introduint

os un ciri, que respira per
ns orificis i feia lIum. És

an antiga que ni els més
ells del camp benicarlando
aben de quina epoca pro
edeix", explica Joaquínm
ueno, veí de Benicarló i que
a participar a la processó.

~ Prop de cinc mil persones
jan assistir al sopar de ger-

¡'''':i1anor de "Pa i Porta" de les
festes patronals de Benicarló.

menys ...

descobreix

gats d'actes, d'emotivitat i
d'intensitat, tots ells com sem
pre amb gran participació
popular.

L'esplanada habilitada per
a les penyes, que enguany es
va situar en I'avinguda
Méndez Núñez, va ser el Iloc
on les colles de Benicarló van
realitzar el seu tradicional
dinar de germanor.

Les sis entitats

,'61 ISMAEL MATEU

El Mercat Medieval va arribar per primera vegada a Benicarló

Ja queda

setembre

Un any més les Festes
Patronals de Benicarló
han transformat, durant

nou dies i nou nits, la totalitat
de la població i als nombrosos
turistes que disfruten d'unes
merescudes vacances en les
nostres terres.

La nit de gala del Certamen
va ser I'inici d'uns dies carre-

conten!

La Veu

Que no t'ho

de Benícarló, el teu setmanari
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000. Les millors imatges d'aquestes festes

La Penya Mechero celerbra la nit de Sant Antoni ¡repartí 2000 coques

car que els anecs a I'aigua
que es van lIanc;ar van ser
anecs de plastic.

Les festes van concloure
amb la desfilada de Carrosses
i amb un magnífic castell de
focs d'artifici a carrec de
Pirotecnia Tomás de
Benicarló, a I'explanada del
port. Un gran acomiadament.

Visca Benicarló!
''"'''1

La desfilada de Carrosses va ser encap~alada per Marina Roca

La Penya Mechero de
Benicarló va repartir, el passat
divendres 25, més de 2.000
coques de Sant Antoni, ja que
els membres de I'entitat han
decidit rememorar la Nit de
Sant Antoni per primera vega
da en la historia de les Festes
Patronals d'agost en honor a
Sant Bartomeu.

Com a curiositat cal desta-

par molts xiquets, entre
altres tallers d'interés".

Benicarló va rendir el
dimarts, dia 22 d'agost, un
merescut homenatge a les
persones que més han desta
cat en la cultura, esport i
voluntariat social en la gran nit
de les entitats locals que es
va celebrar a la pista annexa
al pavelló poliesportiu munici
pal. Millors esportistes de
I'any, Tania Salinas i Luis
Caldés, campions d'Espanya
de Rock Acrobatic; Millor per
sona vinculada amb I'esport,
José Julián Balaguer, ciclista;
Persona destacada en \'ambit
cultural, Pascual Esteller,
músic; i Persona destacada
en el voluntariat social, el
matrimoni format per Conchín
L1uch i Antonio Sánchez.

La ciutat de Benicarló va
celebrar el dia del Sant patró,
Sant Bartomeu, en el dia gran
de les Festes Patronals.
Milers de ve'ins, es van donar
cita als carrers de la població
per a rendir tribut a la imatge
del sant, en una multitudinaria
processó presidida per la
Reina de les Festes, Marina
Roca, i tota la seua Cort
d'Honor.

El dega del periodisme a il<

Benicarló i la comarca del
Baix Maestrat, José
Palanques Esteller, als seus
75 anys d'edat, va rebre la
medalla de Plata de la ciutat,
en un pie extraordinari cele
brat aqueix mateix dia.

arts de la vida quotidiana.
El director i coordinador del

Mercat Medieval de Benicarló,
Antonio Marí, membre
d'Espectacles AMB, empresa
encarregada de realitzar el
mercat, va explicar els tallers
més importants i amb major
acceptació popular: "s'han
realitzada infinitat de tallers
i exposicions on van partici-

durant el dimarts i dimecres, a
més de 1,0.000 visitants, els
quals van quedar meravellats
del marc lúdic festiu en el
queal s'engloba un esdeveni
ment d'aquestes característi
queso

Aquest tipus de mercat és
molt especial, amb els carrers
coberts de palla, una decora
ció molt cuidada i música
medieval, el Mercat Medieval
ens va traslladar, amb la ima
ginació a altres temps, a les

scut homenatge de l'Ajuntament

Reportatges, cameres, accessoris, tot per a la fotografia

..A--te..ci.ó ......--v-i.s
Yol tipus de lamanys. Tols els preus i a més us regalem el vídeo del vostre casamenl. lnformeu-vos

Pla~a del Mercat, 1 Benicarló Telefon: 964471432

;...,
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Incidents a les penyes, factor determinant,
la deixadesa de Mundo i el seu equip de govern

J6 BLOC N. V.

E
l BLOC vol expresar la seua opi
nió davant uns lamentables fets
ocorreguts recentment a les

Penyes on es van viure escenes de
perill entre els joves i agents de la poli
cia local. En els decurs d'aquestes fes
tes s'ha constatat després de varies
nits de baralles dos aspectes impor
tants:

Per una banda s'ha demostrat que la
Junta de Seguretat és una quimera no
operativa pel fet que no han sabut
donar-li la resposta adequada a la pro
blemática que any rera any es genera
al recinte de les penyes. Al mateix
temps s'ha demostrat allo que la policia
local denuncia continuament, com és la
manca de personal per a cobrir les
necessitats de seguretat d'una ciutat
de 20000 habitants. No és de rebut que
Mundo i el seu equip de govern preten
guen que 5 policies puguen vetllar per
la seguretat deis ciutadans en les nits
de festes, quan més de 1000 joves

després d'hores de festa, poden arribar
a ser un autentic polvorí, i més quan se
sap que entre ells es dilueixen alboro
tadors professionals, que fins i tot van
fer perillar la integritat deis propis poli
cies locals, únic cos alla present i al
qual s'ha de felicitar. La resta de cosos
que forma part de la Junta de
Seguretat, on eren?

Per altra banda, si es permet a les
Penyes gaudir d'una ampla lIibertat en
el funcionament deis Casals, també
se'ls hauria de demanar la mateixa res
ponsabilitat que a qualsevol coment ,
bar o pub a I'hora de controlar la segu
retat en els seus recintes en el període
d'af1uencia de gent, maxim si tenim en
compte que qualsevol deis anteriors
comer90s esta pagant uns impostos
que beneficia directament tota la ciuta
dania. Amb a96 el BLOC no vol indicar
irresponsabilitat per part de les P~nyes,

pero si una greu deixadesa i greuge
comparatiu per part de I'equip de
govern del PP al no exigir-los complir
una normativa que és i ha de ser comu-

na per a tots, independentment que
siguen festes o no

La dinamica d'aquestos últims anys
ha determinat que diverses penyes ja
s'hagen desmarcat i qüestionat I'actual
procedir, on han reconegut que la imat
ge de les Penyes s'ha convertit entre
molta ciutadania, en un refugi per al
consúm desmesurat d'alcohol i altres
substancies no massa beneficioses, fet
que ningú desitja.

Trobem "hipocrita i falsa" la postura
de Mundo i el seu equip on per una
banda, fan la vista gorda davant aques
ta greu problematica, i per I'altra, sub
vencionen campanyes contra les dro
godependencies com la del "Disfruta
ho". Necessitarien d'una reflexió molt
més seriosa. Ens preguntem si alguna
vegada s'han plantejat coordinar les
regidories de Benestar Social, Joventut
i Festes, i Governació, fins i tot amb les
Penyes o la propia Comissió de Festes
a I'hora d'enfocar aquestes campanyes
alllarg de I'any. A tota la joventut li ani
ria millor.

els dies gloriosos
per Josep M. San Abdón

Tradició

El Diecionari de la L1engua
Catalana de l'lnstitut d'Estudis
Catalans defineix la paraula

tradició d'aquesta manera:
"Transmissió oral de pares a fills de
fets histories, de ereenees, de doc
trines religioses, etc; costum que ha
prevalgut de generaeió en genera
ció". La paraula tradició I'hem senti
da repetir en boca de vells i joves,
aquest estiu que ja s'acaba, amb
motiu de la celebració de les festes
deis nostres pobles. La tradició és
el totem que tot ho justifica. Un
exemple podria ser la tradició deis
bous, element basic de les festes
de les nostres comarques. Malgrat
que se suposa que la gent és més
culta la festa taurina va a més, fins i

tot s'ha tornat a implantar a 1I0cs on
ja s'havien suprimit i les televisions
locals els donen molts minuts.

Algú pensara que ara em posaré
a defensar els pobres animalets del
seu patiment, doncs no, jo voldria
parlar de les persones, quatre n'han
mort, segons informava el diari
"Levante", a les comarques de
Castelló en el que portem d'estiu,
una de les morts va ocórrer aNules
i Canal 9 va tenir el bon gust de
repetir-la quatre vegades, com si
fóra un gol de Mendieta.

Que ningú pense, pero, que sóc
antitaurí, sóc capalf de gaudir de la
bellesa estetica quan un bou és ben
torejat, - que hem de fer? jo també
formo part de la tradició,- a més des

d'un punt de vista ecologista és I'ú
nica manera de preservar I'existen
cia d'aquestos animals, i sobretot la
festa deis bous ha donat 1I0c a
bones planes de literatura, moltes
vegades- la tragedia dóna 1I0c a
bona literatura.

He exposat aquest tema només a
tall d'exemple, la tradició no ho jus
tifica tot, no fa molts anys un espec
tacle del que gaudia la gent era
assistir als ajusticiaments que es
realitzaven a les places públiques.
La qüestió és veure quines tradi
cions hem de transmetre a les
generacions futures i basades en
quins valors.
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La bruticia també a Festes

societat ®

/6 LA COLLA DELS TAFANERS

~E REDACC/Ó

N
ovament la deixade
sa d'alguns verns de
la nostra ciutat ha tor

nat a eixir pels nostres
carrers.

Al carrer Hernán Cortés
vam poder veure, durant la
setmana de Festes

J6 REDACC/Ó

No volem ni saber el nom
de la persona que ha for
mulat la frase que lIegi

reu a continuació. Únicament
sabem que és un peridista que
treballa per a Radio-9, que

Patronals, com la merda
eixia per tots els costats en
diversos contenidors.

Hi ha veins que no tenen .
cura per res, pero també els
serveis municipals de nete
ja han passat una mica del
tema. Mentres, tots els
caminants a tragar-se la
porqueria. Com sempre!

retransmet els partits de futbol
de I'Hércules CF d'Alacant.

Aquesta passada setmana
va recitar: "el gol de la
Gramanet ha sigut un auten
tic masaso per a les aspira
cions de I'Hércules".

Futbol és futbol!

1 - Actes de festes de I'ajuntament
Ho hem fet. Cada any ho díem pero no ho féiem.

Enguany sí. Hem comptat tots els actes que organit
zen les penyes per veure en que queda el nostre pro
grama festero I certament I'ajuntament poca cosa fa.
D'actes organitzats directament per la Comissió
Regidoria de festes-Ajuntament n'ixen una trentena, i
repetits. Per a que fan falta, si la majoria de coses les
fan altres organitzacions? p2 Ximo podria dedicar-se a
I'altra regidoria que té, la de joventud, a veure si li trau
algun profit al sou que cobra.

2 -Regidor benicarlando a Sidney 2000?
De debo. No ens ho inventem. Al programa de TV3

del passat dilluns, I'Estiu és teu, ho van dir, José
Antonio Redorat substituira al corredor estatal de mig
fons, Fermin Cacho, lesionat, per anar a les olimpía
des de Sidney 2000. I nosaltres sense enterar-nos que
teniem un regidor de governació tan esportista.
Esperem deixe el nom de Benicarló ben alt. Sr. regidor
aquestes coses no cal portar-les tan amagades.

3 - La pla<ra deis mil noms
Al final hem perdut el compte de tots els noms que

la sabiduria popular li ha ficat a la pla9a "més popular i
benvolguda" del nostre poble, la pla9a de la
Constitució. La pla9a d'Hiroshima, del forat, de les
gorres, de la mala sombra, de la prostitució, deis
desastre, deis gafes, del Popular, deis tacons trencats,
etc., etc., etc. No podrem dir que no tenim una pla9a
amb recursos estilístics.

4 - Nit de penyes, acohol i altres ...
Certament al recinte de les penyes es concentra

gran quantitat de gent jove. Certament més d'un i una,
passades certes condicions d'alcoholemia i de vega
des alguna altra cosa més, comen9a a perdre I'oremus
i acaba passant la mona alla on pot. Pero de vegades
s'hi uneix gent no tan sana, i tot pot acabar com el
rosari de I'Aurora. Necessitem més seny i responsabi
litat per part deis pares i autoritats per controlar
aquests excessos. Algú vigila la no venda de begudes
alcoholiques als menors que hi van? NO!

AUTO ESTELLER ESTELLER IMPORT

SERT

Ctra. Nacional 340, Km. 142
Te!.: 964 40 07 68 Vinarós

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

Te!.: 964 47 17 08 Benicarló
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Reentré

Una de les formacions que ha presentat aquesta temporada el CO Benicarló Mateu

R0J D. C. - R. S.

J a s'han acabat les festes i, com
sempre, ens hem quedat les bes
tieso Després d'una frenetica set

mana d'esmorzars potents, bous arre
mullats, anecs de plastic, balls popu
lars, calimotxos aigualits i alguna que
altra trifulca penyera, el tira que
governa els destins de La Veu m'ha
exigit la reincorporació immediata a
I'habitual secció de deslligos de la
seua decrepita i tendenciosa publica
ció. No hi puc objectar res perque, tot
siga dit, fins ara he cobrat la meua
miseria amb la puntualitat germanica
que diuen que es gasta el nostre ajun
tament amb els seus prove'idors.

I diumenge passat 1 a O
al San Jorge, un equip
que aspira a pujar a ter
cera de la ma del retrobat
Dúo-Dinámico del
Maestrat que formen
Alberto Ferrer i el simpa
tic i eloqüent don Luis
Tena

Sé que no esta gens bé comens;ar
parlant d'un mateix. És més, no esta
gens bé parlar d'un mateix sempre.
Pero la primera notícia important de la
temporada futbolística m'ha afectat, i
m'afecta encara, d'una manera direc
ta. Sí senyor, diumenge passat, al
filantropic sogre que m'ha tocat en
sort li va sortir el pernil. I quin pernil!
No era una vulgar eapatleta, no, era
un magnífic pernil que fins i tot duia
incorporada I'etiqueta del preu (6843).
Una joia de pernil que d'ací a no res,
amb les incursions que fa mon cunyat
al rebost, sera un entranyable record
en forma d'os.

En la part més estrictament esporti
va he pogut observar aquests dies
com la plantilla del Benicarló sembla

gairebé configurada. S'han incorporat
homes importants Ua li ho contara
Kos'equi) i s'espera I'arribada d'un
parell de peces més per acabar de
garantir la confecció de I'equip més
important de la categoria. Han estat
baixa Rodolfo -no en sé els motius
pero sembla que no se'n vol saber res
de I'actual CDB-, Monfort -se n'ha
anat al Vinaros, ja s'aclarira-, Flos
-transfugat al futbito eixe- i Josequi
-que em va comentar que igual se
n'anava al Peníscola, que alla no el
coneixen encara-o La Junta Directiva
no ha tingut el tacte desitjable amb el

nostre polifacetic company i encara
esta ara "home esperant que algú li
diga que no compten amb ell; no ho
acabo d'entendre perque al darrrer
partít de la temporada anterior va
demostrar que, com El Platanito, es
mereixia una (més d'una) oportunitat.
Deixem-ho córrer, ells sabran.

La pretemporada que fins ara ha
relitzat el Benicarló ha estat, si més
no, positiva. Es va perdre 0-9 contra el
Villarreal CF pero es va fer una mag
nífica primera parto Es va véncer 6 a 1
el juvenil del Tortosa amb tres gols de
Joaqui. Després 5 a 1 al Calig. I diu
menge passat 1 a Oal San Jorge, un
equip que aspira a pujar a tercera de

la ma del retrobat Dúo-Dinámico del
Maestrat que formen Alberto Ferrer i
el simpatic i eloqüent don Luis Tena.

Aquest darrer matx va semblar
alguna cosa més que un amistós. A la
grada hi havia prou animació i es dei
xava sentir la presencia d'espectadors
forasters; se'ls coneixia per la forma
estrident de parlar, tots semblaven
sords, i pel seu comportament alegre i
espontani propi d'habitants de nuclis
d'una densitat de població redu'ida
(Heu vist quina traca més lIarga que
tenen amanida ?).

El Benicarló va jugar tant com va

saber... pero el San Jorge també. Tots
entraven a per totes, es disgustaven
amb les decisions arbitrals o lamenta
ven amb contundencia les errades
propies. Franc, el ''Todoterreno del
Maestrazgo" que li podria dir perfecta
ment I'amic Palanques, va culminar
en preciosa rematada de cap una
luxosa jugada de Navarro.

Amb aquesta victoria el CDB de
Xoco i de la Haba s'ha endut les tres
copes de festes. Tot un record que
feia anys que no es veia.

Dema dissabte s'espera la visita de
La Rapitenca i segurament s'cabaran
de confirmar els bons auguris pro
nosticats.
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Tot a punt per a coneixer el
,Povet.com de 2.000-2.001

esports@

;g5¡¡ C. B. BENICARLÓ

;g5¡¡ KOSECKI MATEU

Aqwuets proxim dissabte, ~i~

2 de setembre, es produlra
la presentació de

Povet.com Benicarló, I'ex
Proyastec-Beyso que afronta la
seua segona temporada a la
Divisió de Plata del futbol sala
nacional. La cita sera a les 20h, al
pavelló Poliesportiu Municipal, on
es fara una presentació ben dife
rent a les habituals.

Els dirigents de I'entitat,
encaP9alats pel seu president,
Ximo Bel, han preparat una pre
sentació a I'estil america, amb la
utilització de les noves tecnologies
d'animació que desenvolupa I'em
presa Povet.Com.

L'entrada sera gratu"ita i es dis
putara un partit amb el recent
ascendit a Divisió d'Honor, el

Vijusa Valencia. Bel va fer un crida
a I'afició, desitjant que s'augmente
la xifra de socis, "fins a la data
vam portar més de 300, pero no
és una xifra suficient per a I'ob
jectiu que persegueix un projec
te d'aquesta magnitud", va dir.

Per un altre costat destacar que
un deis brasilers que haguera
hagut d'arribar al Povet. Com,
Jean, no vindra a Benicarló per
decisió tecnica, i en contrapartida
s'ha fitxat Felipe Riveiro, jugador
més ofensiu, procedent del Vasco
de Gama, refor9 demandat per
I'entrenat Enrique Fabregat.

El tecnic, segons va anunciar
Ximo Bel, tindra un entrenador
ajudant, es tracta d'lñaki Piñeiro,
qui realitzara I'assistencia tecnica
mentres Fabregat estiga en pista.

Els socis del Club Basquet
Benicarló veuran el

Pamesa • Girona debades

AVUi divendres, dia 1 de setembre, se
presentaran, al Saló de Plens de
l'Ajuntament de Benicarló, els dos

esdeveniments que el Club Basquet
Benicarló ha preparat per al mes de setem
breo

El dissabte 16 i el diumenge 17 es cele
brara el 1I Torneig Nacional Cadet 'Ciutat de
Benicarló'. Els equips participants seran el
Pamesa Valencia, el F.C. Barcelona, el C.B.
Saragossa i el C.B. Benicarló. L'entrada sera
lliure.

El dimecres 20 de setembre hi haura un
partit entre dos equips ACB, el Pames.a
Valencia i el Casademont Girona. L'entrada
valdra només 1.000 pessetes, mentres que
els socis del club entraran debades. Venta de
localitats: Informació i Turisme, Café Doble
Doble, i Bolera La Estación.

Penya Mabruts va ser el
gran campió del torneig

d'estiu de futbol sala

Alevins al Cross de Festes

;g5¡¡ GREGaRIO SEGARRA

E
l Torneig d'Estiu de
Futbol Sala 'Ciutat de
Benicarló' va finalitzar

amb I'obtenció del títol de
campió de I'equip Penya
Mabruts, els quals van guan
yar a Mobles Betres per un
ajustat 6 a 5. El partir pel ter
cer i quart lIoc va guanyar-Io
Serauto Benicarló, a Novo
Informo per 7 a 2.

Les alineacions d'aquesta
final van ser:

Penya Mabruts; Sánchez,
Zurita, Tarragó (1), Tejeda

(1), J. A. Vi llegas, J. C.
Vi llegas (1), Kisko, Parra (3),
Manzano, O. Rodríguez, D.
Rodríguez, i Salva.

MobJes Betres;
Cornelles, Mata, Sorlí, Bel,
Arnau, López (2), Salan, A.
Anta (1), Higueras (1), Raúl, i
O. Anta.

Altres premis van ser
l'Esportivitat, per a Penya
Tararots, i segon
d'Esportivitat, El Cortijo.

El Millor Jugador del
Torneig va ser Rubén Flos,
de I'equip de Novo Informo.

;g5¡¡ C.A.B.MAESTRAT

E
l XXII Cross de
Festes tingué lIoc
diumenge 20 d'agost

a la Avgda. Catalunya,
organitzada pel CA Baix
Maestrat-Carnes Ros i
Ajuntament de Benicarló.

Els guanyadors van ser:
Nuria Solanes, Jorge
Esbrí, Isabel Fabregat,
Andrea Salvador, Fran
Sastre, Kalisa el
Faghloumi, Yaiza
Zaragozá, Bea Sorlí,
Andrea Martínez, Merche
Ruíz, Javier De La Fuente,
i Jesús Gellida.



amb els tradicionals parla
ments i I'entrega de records
a totes les colles presents.

Cal recordar que la Colla
de Gegants i Cabuts de
Benicarló va naixer el 24
d'agost de 1990, el dia de
Sant Bartomeu, en una pro
cessó insolita, els dos
gegants d'aquesta colla van
ser batejats amb els noms
de Tolo i Mar, en honor als
dos sants patrons de la loca
litat costera, Sant Bartomeu
i Santa Maria de la Mar.

"A poc a poc hem anat
assentant-nos, gracies a
persones com José Luís
Guzmán, qui en aquella
ocasió va saber aprofitar
la creació de la Casa
d'Oficis Fallers de
Valencia per a convéncer
l'Ajuntament a aconseguir
la creació d'aquests dos
gegants, a més a més ell
va ser el primer cap d'a
questa colla", indicava
L1orach.

Tant el cap de colla com
la resta de components de
I'associació benicarlanda
van gaudir, amb tots els
assitents, del X Aniversari
de la Colla de Gegants i
Cabuts sota el crit de "falera
gegantera" .
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litats de la comarca del Baix
Maestrat - Cálig i Vinaros -.
Pero el gros ho composaren
innumerables colles de les
comarques de Catalunya,
del sud, com Sant Caries de
la Rapita, L'Ametlla de Mar,
Ulldecona, El Perelló, etc., o
de la zona. de Barcelona,
com Sant Joan Espí , Rubí,
Vilassar de Mar, etc.

La jornada va comenyar
amb un dinar de germanor
entre les col les assistents,
per a procedir a la plantada
de Gegants, a la playa
Constitució. Una vegada
feta la plantada es realitza
un cercavila pels carrers
principals de Benicarló, pro
cedint-se, en acabar aques
ta, al ball final entre tots els
gegants i nans, juntament

La desfilada de gegants i nans va ser seguida per molts ciutadans

Els grups de gegants i
nans que van assistir a la
plantada i a la trobada pro
veniren de diversos punts
com Múrcia, Andorra, i loca-

És una festa per a
tots i en la que un
important nombre
de colles de tot el
litoral mediterrani
ens feren homenat
ge, de tot aix6
estem molt orgullo
sos i agra"lts, ja que
no es compleixen
deu anys tots els
dies

¡g'¡¡ ISMAEL MATEU

L
a gegantina playa de la
Constitució va ser el
1I0c que congrega, el

passat dissabte, dia 26 d'a
gost, a les 23 colles de
gegants i nans que partici
paren en la Trabada i
Plantada de 'Gegants' amb
motiu del X Aniversari de la
Colla de Gegants i Cabuts
de Benicarló.

Prop de 1.000 persones
van abarrotar la citada
playa, i els principals carrers
de la ciutat, amb motiu d'a
questa espectacular troba
da. Gegants, nans, dolyai
ners i tabaleters, van donar
un color especial a la ves
prada benicarlanda, conver
tint-se en una de les con
centracions més importants
de la comarca del Baix
Maestrat,

"És una festa per a tots
i en la que un important
nombre de colles de tot el
litoral mediterrani ens
feren homenatge, de tot
aixó estem molt orgullo
sos i agrai'ts, ja que no es
compleixen deu anys tots
els dies", explica Josep
L1orach, cap de colla de I'en
titat benicarlanda.

® gegants i nans

Gran trabada de gegants i nans a Benicarló
pel X aniversari de la Colla de Gegants i Cabuts
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Germanio de Joves "el Puíg"
ferreres Bretó,7-2
12580 Bel'licOorló BAIX MAESTRAT
Tlf. 629927788
htt?~1/membe.rs.xoom.com/lu-9e.rmani(\
elpu]g@hotmaíl.com

ASSUMPTE: XI Concurs fotografic "Els joves i el racisme"
ORGANITZA: Regidoria de joventut de l'Ajuntament de Mondragon

DATES IllOC: Presentaci6 de les obres abans del 11 d'octubre
OBSERVACIONS: Bases: local de la Gennania o Servei Municipal de Joventut de

l'Ajuntament d'Arrasate, tlf.: 943770065

ASSUMPTE: Subvencions per al foment de I'associacionisme juvenil d'ambit local.
ORGANITZA: IVAJ

DATES IllOC: Fins el 25 de setembre
OBSERVACIONS: Bases i impresos: Al local de la Germania i a I'IVAJ (900502020)

ASSUMPTE: Subvencions a Consells locals de Joventut i associacions juvenils
d'ambit local, en matéria de voluntariat.

ORGANITZA: IVAJ
DATES I LLOC: Fins el 25 de setembre

OBSERVACIONS: Bases i impresos: Al local de la Germania i a I'IVAJ (900502020)

Des de Valencia:
Marc Antoni Adell

Cartes a la Directora:
Paco O. G.

El fonament
lingüístic del

senyor Zaplana

E
Is estatuts de la
Universitat de
Valencia han estat

dos anys retinguts pel
govern, Zaplana, perque la
vella institució academica
-que ell encara no controla
gosa demanar al seu pro
fessorat la competencia lin
güística en castella i en
valencia. I aixó pel que es
veu és massa per a la seua
sensibilitat de murcia mili
tant. Així que menystenint
els drets de milers d'estu
diants valencianoparlants
ha fet aprovar pel seu
Consell' uns estatuts muti
lats. Es a dir, sense que
quede garantit que I'alum-

nat puga rebre I'ensenya
ment en la Ilengua própia
del territorio

Es alió de piensa el
ladrón que todos son de su
condición i és que perque
ell tinga un odi tan visceral
al valencia, vol creure que
el professorat castellano
parlant de la Universitat,
també el té aquell odio I no
és cert, dones els profes
sors i professores universi
taris són, per definició, uni
versals, tolerants, sabuts i
polígoltes i no tenim cap
problema en adaptar-nos a
la lIengua deis nostres
alumnes, siga castella, siga
valencia, siga I'angles. El
Sr. Zaplana sí que en té de
problema: definitivament,
aixó del bilingüisme Ii ve
gran.

Practicar esport a
Benicarló és ji-legal

Practicar esport a
Benicarló es il.legal i
esta perseguit. Fa algun

temps que les persones que
practiquem determinats
esports sofrim la persecució
per part del regidor d'esports
(Marcos Marzal) amb la finali
tat d'impedir que ho puguem
fer.

Ens ha fet fora, sempre
mitjanyant encarregats i con
serges, de les pistes annexes
al pavelló polisportiu (fins i tot
una vegada per ficar-se a
jugar ell amb els seus ami
guets), i de les pistes del
col.legi públic Marques de
Benicarló. D'aquest últim vam
decidir dema,nar. permís per
escrit al director .així comuna
clau per a poder entrar. De
totes maneres li ha continuat
dient (casi ordenant) al con
serge (al qual li paga

L'ajuntament) que ens fase
fora.

Quan finalitza el curs esco
lar, desconec el motiu, pero
es treuen les anelles de les
cistelles de basquet i les por
teríes, motiu pel qual tornem
a les pistes annexes al polis
portiu. Pero aquest any han
decidit col.locar una cadena a
les anelles de les cistelles per
tal d'impedir la seva utililzació.

El motiu d'aquesta carta es
denunciar públicament
aquesta situació, de la qual
segur que pot donar fe mes
gent (i espero que així ho
facin).

Volem zones esportives
(que ja hi son) obertes al
públic, i no mes i mes impedi
ments per evitar la practica
esportiva, que s'ha convertit
en una cosa il.legal i perse
guida.

La fu nció d'un regidor d'es
ports hauria de ser la de
fomentar-lo i no impedir-ho.
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EL CÓMIC SETMANAL

DE XAVIER BURRIEL
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Cartellera de Cinema Benicarló i Vinarós
de 1'1 al 4 de setembre

Benicarló Vinaros B
EL HOMBRE

SIN SOMBRA

Divendres
22:30

Dissabte
19:45 i 22:30
Diumenge

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

19:45 j 22:30

LIOEN
LA HABANA

Divendres
22:30

Dissabte
19:45 i 22:30
Diumenge

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

19:45 j 22:30

.J••J• •~INlh\\A C:OLISEUM

LA TORMENTA
PERFECTA

Divendres
22:30

Dissabte TANCAT PER
19:45 j 22:30 VACANCES
Diumenge

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

19:45 i 22:30
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