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Se20ns el protaveu tiel PP, Jesús Molina, les ne2ociacions estan prou avançades
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Tindrà Benicarló la nova
Escola Taller prevista

per aaquest any?

Ultimàtum dels

Tribunals a

l'Ajuntament per

no pagar a certs

propietaris de la

Plaça Constitució

Benicarló es prepara
per a la Setmana Santa

Es trenca la ratxa de

resultats del CDB al

camp del Nules (2-0)

Els membres de la
Falla 'El Caduf' van
arremtre contra el
. regidor A.Cuenca
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CULTURAL

EDITORIAL
Escola Taller,

una qüestió de credibilitat

C
om passa molt sovint, el temps sempre acaba donant la raó
a qui la té, i així ha estat per enèssima vegada,. Suposem
que a l'alcalde de la ciutat li haurà fet molt poca gràcia"

que un altre alcalde, socialista, el d'Onda, més espavilat, tot cal
dir-ho, se li ha avançat i li ha fUIiat l'Escola taller que anava a
Benicarló.

No tenim res en contra d'Onda, si més no una enveja sana, al
veure com el seu alcalde fa el que calga per defensar els projectes
que han d'ajudar al desenvolupament de la seua ciutat, mentre ací
el nostre les veu passar totes i sempre va a remolc de les cir
cumstàncies

Tot el que envolta la concessió de la que seria la segona Escola
Taller, ja ratlla l'esperpent, l'absurd. No s'entén que fos el mateix
alcalde de la nostra ciutat el que amb un acte de ... , rabieta, desí
dia, ... , no sabríem dir-ho, destitueix el regidor de l'Escola Taller,
Moya (UPV) ,que li havia deixat el projecte d'aquesta segona
Escola Taller completament acabat, pressupostat i presentat per a
la seua aprovació aI'INEM. A més, ell i el seu equip no van voler
aprovar als pressupostos d'enguany la paIiida corresponent a la
subvenció de l'INEM (tenien ja previst tot aquest enrenou?),i ara
com sempre hem d'esperar a solucions d'última hora que poden
fj'uctificar o no.

Per desgràcia, és ara quan ens n'adonem del que significava tin
dre el regidor de l'Escola Taller, que hagués pogut fer un segui
ment de tot el procés de selecció, i d'estar a l'aguait per si passa
ren coses com la d'ara. Així es demostra la pèsima actuació del
nostre alcalde en aquella destitució i la seua manifesta falta de
capacitat per dur a bon termini tot aquest projecte.

A última hora pareix que la podriem aconseguir en una segona
remesa, però independenment d'aquestes gestions tardanes i en
presses,-les quals no hagueren estat necessàries amb una bona ges
tíó-, la credibilitat del màxim responsable ha quedat prou malme
sa, ja que la seua obtenciío no lleva que tot el procés haja estat
completament viciat des del començament. La veritat és que no es
poden fer actuacions a c01Tecuita per salvar els mobles quan la
riuada ja ha passat i tots ells estan surant i fets malbé. Que tin
guem sort.

Nota de Redacció:

L a propera setmana la nostra edició de La Veu, eixirà al carrer
el dimecres 8 d'abril, a causa les festes de Setmana Santa, a
més us regalarem la revista de la Germania de Joves.

Esperem que aquest canvi no afecte els lectors i continuen confiant
en nosaltres.

-



Encara que s'ha aprovat l'Escola Taller d'Onda. Benicarló té possi~i1itats de tindre ia nova E.TaI!er

Tindrà Benicarló l'Escola Taller que estava
prevista per aquest 1.998?
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Molina (PP): "les
negociacions estan
prou avançades i
Benicarló entrarà
dins d'un segon lot
de poblacions que
tindran una nova
Escola Taller"

Després d'lm any ens tro
bem que no s'ha aprovat, de
moment al primer lot de
poblacions, el projecte beni
cat-Iando, i com ja hem comen
tat la localitat d'Onda ha estat
l'escollida. Un dels temes més
comentats sobre aquest tema
és el fet que l'Alcalde d'Onda
dirigeix el seu Ajuntament des
del PSOE, i s'ha escollit
aquest ajuntament en comptes
del berucarlando, governat per
el mateix partit que mana a la

'----------------------~-~

serien els de restamar l'antic província i comunitat, el PP.
convent, és a dir, continuat· El pOltaveu del Partit
amb la tasca començada a la Popular de Benicarló, Jesús
la Escola Taller. Molina, va pat-Iar per a La

Veu mostrant-se molt "opti
mista, ja que durant aquesta
setmana l'Alcalde ha realit
zat unes gestions molt
importants per al futur de
l'Escola Taller a Benicarló.
Podem dir que les negocia
cions estan prou avançades i
que Benicarló entrarà dins
d'un segon lot de poblacions
que tindran una nova Escola
Taller". El portaveu popular
estava convençut de que a la fi
"Benicarló podrà gaudir
d'aquest nou projecte, ja
que l'esforç extra que ha
realitzat l'Ajuntament crec
que serà recompensat". A
més Molina va rebutjar la pos
tura de l'oposició davant cer
tes crítiques, però va elogiat·
l'actitud dels opositors que
han afirmat el recolçatnent
total a les iniciatives que puga
fer 1'Alcalde al voltant d'a
quest tema.

projecte d'Escola Taller al pri
mer lot de poblacions.
Jlmtament amb la nostra loca
litat, poblacions com Alcalà,
Culla, Almenara, Altura, i
Viver, es poden quedar sense
Escola Taller.

L'Ajuntament de Benicarló
va presentar al febrer de 1.997,
quatre mesos abans de clausu
rar l'Escola Taller existent(i ja
ha passat més d'un any), un
projecte per sol'licitar una 2a
Escola Taller, sota la responsa
bilitat d'Enric Moya, regidor
Delegat del projecte. Aquest
projecte tenia un pressupost de
160 milions de pessetes repar
tits en les quantitas de 132
millons per patt de l'INEM, i
28 milions a càrrec del nostre
Ajuntatnent.

Amb aquest nou projecte la
futura Escola Taller haguera
tingut dos anys de duració per
a un total de 50 ahmmes;
aquest~ estarien repaltits en
cinc especialitats com són
obra de paleta, fusteria, lam
pisteria, electricitat i revesti
mens. Els treballs a realitzar

A més, en la passada setma
na, s'han produi:t, en diversos
mitjans de comunicació pro
vincials, enfrontaments dialec
tics entre l'Alcalde de
Benicarló, .Jaime Mundo, i el
seu homònim d'Onda,
Enrique Navarro, ciutat per
la qual es va decantar l'INEM
a l'hora d'aprovar-li el seu nou

L
a lla aprovació, en un
primer lot de pobla
cions, per part de

l'Institut Nacional de
Treball (INEM) del projecte
de la nova Escola Taller a
Benicarló està creant una
situació complicada a l'àmbit
polític de la nostra ciutat.

ÉS difícil veure com
Onda, on mana el
PSOE, ha estat esco
llida abans que
Benicarló, on gover
na el mateix partit
que a la província i a
la comunitat, el pp

AUTO ESTELLER ESTELLER IMPORT
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Representants del PSOE i del Bloc Nacionalista Valencià van criticar la poca predisposició dels governants

Encara que es pot aconseguir, l'oposició local mostra el
seu rebuig a l'actuació del pp en el tema de l'E.Taller

¡6J I?EDACClÓ

L a possibilitat de la no aprovació del projecte de nova
Escola Taller a Benicarló, no ha tardat a rebre les opor
tunes crítiques per part dels membres de l'oposició al

govern de Jaime Mundo, és a dir, components del PSOE i Bloc
Nacionalista Valencià, els quals no descarten la possibilitat d'a
conseguir-la, però no estan d'acord en l'actuació del govern.

Pasqual Moya (PSOE): "Benicarló està mal
representada políticament, no estem prou
considerats per altres estaments, i el que és
més greu, ens passen davant altres pobla
cions que ni tan sols tenen afinitat política
amb els governants de Castelló i de
València, cosa que sí tenim al nostre ajun
tament"

ments, i el que és més greu, ens passen davant altres pobla
cions que ni tan sols tenen afinitat política amb els gover
nants de CasteUó i de València, cosa que sí tenim a
l'Ajuntament de Benicadó". Tot i això, cal tindre una mica
d'esperança, ja que "l'Alcalde està fent unes gestions per a
veure si finalment Benicarló pot entrar dins de les poblacions
que tindran Escola Taller. Esperem que aquestes gestions
siguen bones i s'aconsegueixca l'objectiu. A més, tenim un
Diputat Autonòmic que crec que no està aportant res per la
nostra ciutat", va afegir per a concloure el dirigent socialista.

Per la seua part, en representació del Bloc Nacionalista
Valencià, Enric Moya -el qual és el responsable d'aquest tema
al seu partit-, va manifestar que la no aprovació que de moment
té l'Escola Taller "demostra que no és necessaria l'afinitat
política dels ajuntaments, perquè el més important és el tre
baU de gestió que es té de dur a terme. S'ha de demostrat·
davant les autoritats competents la viabilitat i necessitat d'un
projecte començat amb l'anterior Escola Taller".

Carrer Major 40
12580 Ben¡carló

Tel. : 461657

Fax.: 765280

El dirigent nacionalista volia mostrar-se optimista de cara al
futm, ja que segons ell "el projecte era molt bo i encara és viu,
perquè no aconseguir-lo enguany, no vol dir que no es puga
aconseguir mai; atés que cumpleix la finalitat de donar una
formació laboral a joves sense treball que es volen reinsertar
al món laboral". Moya va recalcar la necessarietat d'aquest pro
jecte, i per això "demanem a l'Alcalde que faça les gestions
oportunes, ja que encara que en un principi es pot perdt'e
l'Escola Taller, la podem aconseguir en un futur més o menys
pròxim". A més, el regidor del Bloc Nacionalista Valencià va
afirmar que "donarem suport a les iniciatives que l'Alcalde
faça al voltant d'aquest tema. AUò que Mundo demane ho
farem, si fa falta ens tancarem al convent, però la iniciativa
ha d'eixir d'ell".

Enric Moya (BNV): "el més important és el
treball de gestió que es té de dur a terme
dins de cada ajuntament. S'ha de demos
trar davant les autoritats competents la
viabilitat i necessitat d'un projecte
començat amb l'anterior Escola Taller"

Una panissola de les que

poques se'n donem per

. als que, entre tant de

sermó, continuen ignorant que l'Esperit Sant va

habilitar els apòstols de Jesús per a predicar a cada

nació en la seua pròpia llengua. Encara més, vint

segles més tard, el Concili Vaticà li va sancionar la

disposició divina.

Un bon basquet de

carxofes per a tots

els que han fet

possible a la nostra ciutat l'esdeveniment

musical del l8é Cicle de Concerts. de

Primavera. Tota la programació d'actes és un

encert del qual podrem gaudir durant quasi dos

mesos. Les coses ben fetes, cm cal.

El p01iaveu del PSOE de Benicarló, Pasqual Moya, no va
tindre cap mirament, i en declaracions per a aquest setmanari va
deixar clar que "encara que existeixen possiblitats de tindre
l'Escola Taller, considero que Benicarló està mal representa
da políticament, no estem IU'oU considerats per altres esta-
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El carrer de la Indústria ja
presenta millor aspecte

Per fi una Foto Denúncia -acompanyada 3mb
vàries protestes al Telèfon del Ciutadà- és
considerada per algun dels membres de la cor

poració política municipal del nostre AjlUltament.
Les queixes pel mal estat que telúa aquest carrer,

molt tr31lsitat per cert, van ser constants a les nostres
seccions on donem' La Veu' als nostres lectors. I de
veritat es feia molt dificil no pass31--ho mal31l1ent
dins del cotxe o altre vehicle Calm de l'Estació de
RENFE a causa dels nombrosos clots que presentava
aquest cmTer amb un asfalt molt deficient, vell i des
gastat.

Ara per ara, tenim en aquest carrer una capa fine
ta de pedra molt suau, la qual fa la millora de la cir
culació; també influeix en això el fet que el calTer
toma a estar pla, i sense cap desnivell considerable.

Esperem que s'acabe d'asfaltar, i que a més, es
prenga exemple d'aquesta bona acció d'alTeglar l'es
mentat C31Ter, i que es milloren les múltiples 'u-asta
des' que enc31'a existeixen a Benicarló.

Esperem les vostres denúncies pel' millorar
Benicarló! Si vols veme In teua Foto-denúncia publicada,envia-la a

lA \i,~ ¡.. g~& el Sant Francesc, 95 Benicarló

Dicotomia Local

f6 XIMO I3UENO
~~~~ --~--~~--------

Realment ha estat curiós seguir les
opülÍons que des dels diferents
nitjans de comunicació local,

ülcIòs La Veu, s'han fet dmant "Les
Falles", sobretot en el sentit de conside
rar-les com la millor i més f,rr31l festa
local, fins i tot per davant de les festes
pau'onals.

Sorpren que sempre s'hi fonnulen
aquestes qüestions durant la festa, i per
t31lt sense cap sentit. clitic sobre el que
s'esta afirmant, ja que si de veritat s'a
nalitzara objectiva.ment les dues festes
més ünpOltants de la ciutat segurament
no es farien tantes afÍ1macions gratuïtes
fon3lllentades en tennes de millor/pitjor,
més/menys populars, animat/apàtic, etc

Però cal aconseguir que tots, sobretot
les comissions falleres, siguem capaços
de valorar Les FalÍes com una festa més
del poble, i per t3111 com totes el que

necessita és més sUpOlt de tot tipus, des
de socis c01.laboradors a tots els nivells
fins poder rebre més ajuda institucional;
però sobretot acceptar les critiques cons
tructives que s'hi puguen fer per millo
rar-la.

Des d'aquest punt crític molts ciuta
dans valorarem aquesta festa com 1ma
mica forçada dins l' ofelta lúdica de la
ciutat, però totalment respectable des del
moment que hi ha moltes persones que li
dediquen el seu temps lliure, però crec
que mai s'hi pot acceptar l'intent de
voler compara-les amb les festes patro
nals, perquè les diferencies són abis
mals, amb el desig de rebre més diners
de l'ajunt31llent.

Ara bé per evitar com enguany uns
monuments fallers de tercera regional
caldria que Les Falles cercaren solucions
valides per promocionar la festa des
d'una òptica de potenciació de Benicarló
que no només pass31'à per atreure més
gent als casals fallers, sinó t31nbé que
aconseguirà que més ciutadans d'ací o
de fora que s'31lÍmaren a pmticipar per-

què l' ofelta de possibilitats fora tant
bona com a l'agost.

Com a propostes a tindre en compte a
priori se'n poden propoS31- dues, la pri
mera que totes les comissions falleres
utilitzen sense excusa l'Oficina de
Nonnalització Lingüística per no fer
riure com ara 31nb els seus respectius, lli
brets, cartells, etc.

La segona que l'ajuntament es pren
gerà seriosament la possibilitat, aprofi
tant el futur polígon indusu'ial, de que els
artistes fallers d'ací tiren endavant amb
un taller que en un temps curt puga cons
u-uir totes les falles de la ciutat, i no com
fins ara que només hi poden fer falletes
infantils; per això caldria facilitar-los un
local adient i que ia llmta Local fallera
dedicarà els milions que rep de la hisen
da pública a encarreg31--los una falfa per
a davant de l'ajuntament amb tot el que
comporta això.

Segurament en pocs anys és crearien
més llocs de treball com ja ha passat
ambJ' empresa pirotècnica local.
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La Unió de Llaura'dors va organitzar una xerrada
informativa sobre la Reforma Fiscal Agrària

.16 UNIÓ DE LLAURADORS-COAG

L
a Unió de Llauradors i
Ramaders-COAG del Maestrat
va organitzar, passat dimecres I

d'abril, una xenada infonnativa per a
tractar els temes relacionats amb la nova
Reforma Fiscal Agrària.

Al saló d'actes dels baixos de l'ex
Càmera Agràlia, es van donar cita els
màxims responsables del cos directiu de
La Unió, per tal d'aclarir, a tots els pre
sents, els problemes més importants que
es poden produir amb aquesta nova refor
ma.

La reforma fi scal, tal i com es va pre
sentar en un primer moment, va provocar
lma reacció inmediata per patt de La
Unió, per considerar-la negativa per als
llauradors, ja que la mateixa representava

¡ó J R. RAAIiREZ

Primàries

El més gran pattit de l'oposició, es
a dir el PSOE, està inmmers en
una campanya electoral interna

que ni Déu sap com acabarà. La sucursal
valenciana del partit també vol pujar al
carro de les primàries, de la mateixa
manera que els sociates benicarlandos

una impOltant pujada de la pressió fiscal,
així com un increment de les obligacions
formals.

La Unió de Llauradors, després de
conèixer el contingut de la reforma, 20
dies abans de la seua aplicació, es va reu
njr amb el se:;retari d'estat d'Hisenda,
Joan Costa, i amb el delegat especial de
l'Agència Tributària per a la Comunitat
Valenciana, Vicente Rambla, als que va
entregar lms documents amb la postura
d'aquesta organització. El passat 29 de
desembre, La Unió, es va concentrat'
davant la delegació d'Hisenda de
València per a protestar i demanar que es
rectifiqués.

Finalment aquestes accions han tingut
una resposta positiva: la pat'alització de
gran patt de les negatives mesures fiscals,
encara haver sigut l'única Organització
Professional Agràl'ia a mobilitzar-se.

hauran de decidir també la sort del seu
catldidat a les properes eleccions locals.
Si fem lm interessant exercici de políti
ca-ficció podem trobat'-nos amb la situa
ció, no massa hipotètica, de que els dos
candidats a l'alcaldia que hauran de triat,
els afiliats benicarlandos siguen Sanchez
i Escribano. Amb aquesta disjlmtiva es
reflecteix la diversitat de tendències que
imperen dins del PSOE. Per una banda la
imatge renovadora i tranquila dels nou
vinguts ( entre ells els independents), i
per una altra la veu de l'experiència i la
suprema fidelitat als principis del partit

.Joan Brusca, Secretari General de l'Alta i Baix
Maestrat, de la Unió de L/auradors-COAG

que va fundar Pablo Iglesias.D'altres que
podtien aspirar a la candidatura han
abandonat la nau de manera discreta, en
busca de millors i més substanciosos
ports. És per això que les SOlpreses estan
vetades en aquest esdeveniment, més
públic que intern, del que es considera,
tomo a dir, el principal partit de l'oposi
ció. ¿Que serà d'aquells que tinguen el
cor partit com una magrana sagnant,
indecisos front a lm allau de missatges
contradictoris sobre el futur d'aquest
gran partit ? Sempre podran fundar una
conti'at'ia per fer penitència.

RÀDIO BENICARLÓ

EMISSORA MUNICIPAL
107.3 FM

Méndez Núñez, 91
Telf.. 47 35 44

BENICARLÓ

LA~NOSTRA TELE
Avda. Marqués de Benicarló, 27

Telf. 471983
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Aquest cap de setmana comença la Setmana

Santa molt carregada d'actes
fi6J IS1'vfAEL MATEU

-------------------------- -------------~-----I

Des del di~sabte 4 d'ablil i fins al climnenge dia 12 es
celebnl la Setmana Santa. Benicarló, com cada any,
prepara conscientment aquestes festes amb caire reli

giòs.
El dissabte 4 es farà l"Acte d'Apertura de la Setmana

Santa 1.998'. Durant el migdia les campanes seran les protago
nistes, i per la vesprada al Temple Parroquial de Sant
Bartomeu es durà a terme la Imposició de Medalles als tres
nous membres de la Junta Local de Setmana Santa. Després
es farà el 'Pregó d'Apel'tura', a càn-ec del
M.LSr.Dr.D.Manuel García Sancho, Magistral Degà
President del Cabildo de T01tosa; i seguidament la Coral
Polifònica Benicarlanda donarà un gTan concert.

Per al diumenge 5 d'abril es farà l'Acte de Cloenda de la 'V
Exposició de Motius de Setmana Santa'; la qual ha estat, des
del passat diumenge dia 29 de març, oberta al públic_ En aques
ta exposició totes les Confraries de Setmana Santa han volgut
exposar els millors motius per a aquestes dates. En ella es pot
veure la Nova Corona per a la Verge dels Dolors, el Mantó de
la Verge de l'Esperança, Rosaris antics, els Estendmts de les
Confraries, i altres mticles de gran valor. En aquest acte de clo
enda tindrà lloc la lectura de poemes de caire religiòs a càn-ec de
Mara [borra Martínez i de .Jaime Rolíndez Fonollosa.

Per a concloure en aquest intens cap de setmana d'inici de la

Setmana Santa, tindrà lloc la tradicional 'Baixada en Processó
de la Imatge del Santíssim Crist de la Mar', la qual
començm'à al Temple Parroquial de Sant Bartomeu i con
clourà a la seua capella d'origen.

La propera setmana us contarem els actes previstos per a la
resta de la Setmana Santa.

L'ajuntament pot incorrer en un delicte de desobediència sinó paga prompte

El TSJ apremia l'Ajuntament perquè pague sense
més dilació als propietaris de la Plaça Constitució

~ REDACCIÓ
~._-----------------------------~--

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTI CIA DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA

RECURSO NQ.: Ol /0000403 /1990
(citese al contestar )

Por acuerdo dictada en esta Sala en el recurso
contencioso de referencia, interpuesto por EDUARDO RIBES
MERRERD Y C1~CO MAS, contra resoluciones del Ayuntamiento de
Benicarló, expts_ 65 /88 fechas, 14 -7 -89 y 23 -11 -89
desestimando reposición sobre aprobación Plan Especial de
Concreción de Alineaciones y Creación de Dotacio es na 1 y
llcencia de abraso se ha acordada dirigirle el presente, a
fin de requerirle para que sin ningün tipa de excusa
proceda a abonar a la ~ctora la suma de 15.909.445 pesetas,
habilitando si fuera necesario los crêditos oportunos, todo
ello sin dilación alguna, y bajo el apercibimiento de
deducir el oportuna testimon~~_de las actuaciones al Fiscal,
por el posib1e delito de des~diencia_

En valenCia,~tl~~~~rode 1998,

í!~~EL"o'¡'Ri'O N'l'E
f{..... 1."J:
¡:-~ 000 o

,\ ~ . \.1/

El Tribunal Superiol' de .Justicia de la Comunitat
Valenciana va resoldre el contenciós que l'Ajuntament
de Benicarló té des de fa temps amb la fmnília Ribes,

una de les propietàries de ten-enys en la Plaça de la
Constitució.

En la imatge podem veure una còpia de l'esmentada resolu
ció, en la qual es pot observar que l'Ajuntament està obligat a
pagar més de 15 milions de pessetes a la familia Ribes de forma
immediata. A més, el més curiós del tema és que el TJ'ibunal
de Justícia exigeix que el pagament s'ha de fer com siga, i si
cal demanant el crèdits oportuns.

El problema és més S'Teu que el pm-eix, ja que el tema està als
triblUlals des de fa uns quants anys, i ara es complica ja que
aquesta família és propietària de terrenys on podria anar ell'a
parcament soterrat de la Plaça de la Constitució, i de cap
fonna volen que se 'ls expropien aquests terrenys.

La setmana pròxima amplim-em aquesta informació, ja que el
tema serà tractat en profwlditat.

Aquesta és la resolució del Tribunal Supel'Íor de
Justicia en contra de l'Ajuntament

----_. .~~ o~ '__.~ .~ --"- .-'



Església Monolingüe!

El mussol dijous passat mentre
anava donant volades per la ciutat
més content que una pasqua per

ser ja primavera, no la del "Tall anglès",
va veme amb els seus grans ulls que a
moltes balconades els éssers hmnans
benicarlandos hi penjaven lm llençol
rojenc cOlmnemoratiu del segon centena
ri aniversari de la novena en honor del
Crist de la Mar.

El mussol encmiosit per aquesta sob
tada observació decorativa va decidir
dedicar-li una mica de temps per contem
plar un cop més la tradició que els éssers
humans cadufers, i no tant cadufers, hi
venen any rera any realitzant en lloable
veneració a lila imatge que prompte farà
tres-cents cinquanta anys que va arribar a
Benicarló.

El mussol després de contemplar la
munia d'éssers de totes les edats i gene
res que van desfilar pels carrers de la ciu
tat només amb un ciri i amb un silenci
respectuós dmant tota la processó de

pujada, només trencada per una megafo
nia estrident a la que no se li entenia res,
ha de reconèixer que aquesta tradició és
la que s'hi mante més viva dins les cre
ences dels humans d'aquestes encontra
des.

El mussol malgrat el respecte que hi té
per totes les creences del Planeta Terra
voldria en aquestes línies denunciar un
aspecte d'aquesta processó, novena i
commemoració que no li ha agradat gens,
ja que malgrat que aquest costum s'hi
celebra a una població on la majoria dels
seus éssers humans són valencianopar
lants, a I'hora de la veritat els éssers
hmnans responsables d'aquesta tradició
popular i religiosa, només saben emprar
el castellà.

El mussol no pot acceptar com massa
assenyat que aquesta actitud xenofòbia
lingüística contra la llengua d'aquest
poble anibe també a aquest llençol com
memoratiu, i més quan els éssers hmnans
polítics valencians que van aprovar rm
estatut d"autonomia descafeïnat afinna-

ven que el català també era la llengua
pròpia dels valencians, per tant no hague
ra estat gens malament que en lm acte de
solidaritat i democràcia s'haguera editat
dos tipus de llençol per poder ttiar.

El mussol fa aquesta afirmació no
només pel llençol, ni pel goig al Crist en
castellà, ni per l'atemptat auditiu dels
cants dmant la processó; sinó perquè
també va poder comprovar com l'ésser
hwnà rector emprava aquest idioma d'oc
cident en exclusivitat per lloar els actes
del novenari, etc.

El mussol esta convençut que el s
éssers hmnans que lluiten pel valencià ho
tenen força cru si els poders factics de la
societat civil, com per exemple l'església
catòlica, no aposten decididament pel
català, cosa que ttistament cal reconèixer
que ara per ara el seu amor fraternal
només és pel castellà, ja fins i tot tota la
publicitat dels actes de la setmana santa
només demostren que Benicarló té aquest
accent monolingüe.

NOM

DOMICILI

, Fi.txa de subscripció
COGNOMS

POBLACIÓ CP TEL.. _

Se subscriu a LA 1;4<- k g~. per l'impOli de: O 4.680 pts (52 números, anual, bonificació 10%) pronogable si no
hi ha ordre en contra. Als enviaments fora de Benicarló caldrà afegir 2.000 ptes anuals.

Forma de pagament: O Domiciliació bancària i
Remeteu aquesta butlleta i la domiciliació bancàIia per 4.680 pts (52 números, anual) a Associació Cultural la Feram de
Benicarló (C/ Sant Francesc, 95 Casal Municipal· 12580 Benicarló) ,j

Signatura:

BANC/CAIXA

ADREÇA

NOM I COGNOMS DEL TITULAR DEL COMPTE

Codi de Compte Entitat Sucursal

_-,---~ci~__._~~9~ . ~.._

Domiciliació bancària

__.. PüBLACIÓ C!:..... . _

Control Compte número

Senyors: els demano que, fins a una nova ordre, atengueu els rebuts que els presentarà l'Associació ClIlturallaFemm de Benicarló per l'im

p01t de subscripció a LA 1;4<- k g~.

Signatura: d de 199

._._----~------



Ala vista de les manifestacions realjtzades pel regidor
delegat de Governació, la Falla El Cadí.f, com a entitat
directament afectada per les seues declaracions, sense

l'ànim de crear polèmica alguna, ha considerat oportú realitzar
les següents aclaracions:

A les Falles 1.997, i és absolutament farsa, el regidor va
demanar que la nostra falla es comprometera a modificar l'em
plaçament. De fet, la nostra falla havia sol· licitat una nova ubi
cació que va ser rebutjada per l'Ajwltament a menys d'una set
mana per fer la plantà. A la fi, es va poder aITibar a l'acord que
penneté l'any passat instal· lar el momunent al caITer Píus XII.
L'Ajuntament es va compometre a detenninar la ubicació de la
falla per al 1.998 en una reunió al mes d'abli] que mai no es va
convocar.

Havent sol·licitat amb data 19 de novembre de 1.997 el per
mís per instaDar el nostre casal al carrer Píus XII, al cap de tres
mesos ]a cOlnissió no havia rebut més resposta que les amenaces
del regidor de Governació. En conseqüència, vam llogar un casal
que per les seues dimensions no va caber en la ubicació altema
tiva que mesos més tard ens va comw1Ícar l'Ajw1tament.

Senyor Cuenca, pel que li queda al càrrec
(esperem), canviaria la seua actitud?
Precisament nosaltres no li hem dedicat
cap referència a la Falla (no el considerem
tant important com per això), però la seua
forma d'encaixar les crítiques ens sembla
pròpia de mentalitats estretres

Creiem que les 10 juntes falleres de Benicarló, donem més a
]'Ajuntament que el que li demanem. Tan sols sol· licitem que no
s'entrebanquen unes festes que en definitiva són de tot el poble.
Al cap i a la fi, no demamem que s'inveltisquen diners públics
en asfaltar, per exemple, el camí que duu al Mas del Caduf, el
local d'¡ma entitat privada. Tan sols exigim un poc dif,'11itat i el
final d\ma situació insostenible.

Senyor Cuenca, nosaltres voldríem oblidar el tema, pensa
vem que, pel que li queda a] càITec (esperem), canviaria la seua
actitud. Precisament nosaltres no li hem dedicat cap referència a
la Falla (no el considerem tant important com per això), però la

seua fonna d'encaixar les critiques ens sembla pròpia de menta
litats estretres. Voler la divisió del nostre poble, entre la gent que
ha nascut aquí i la vinguda de fora, tan sols ens mereix un qua
lificatiu: vosté és mala persona, senyor Cuenca. Els benicarlan
dos ens podem sentir orgullosos de ser un poble que ha acollit la
gent sense mirar si venia de Catí, Càceres o Casablanca. "Sap
vosté quanta gent de la llostra comissió no ha nascut a
Benicarló?, Sap vosté quants presidents de falles no són nas
cuts a Benicarló?".

Per a concloure volem fer-li les següents preguntes i si el sen
yor Cuenca les respon farà alguna cosa de profit:

"Quina és la via d'evacuació ràpida els matins de cada
dimecres?"

"Quants minuts es perden a causa de la utilització de vials
alternatius en aquest cas?"

"És correcte que els vehicles de emergència hagen de cir
cular en direcció prohibida sistemàticament?"

"És necessari canviar el recorregut tradicional dels carros
de Sant Antoni per no circular en direcció prohibida? I en
aquest cas, és el seu objectiu aconseguir que la processó del
Crist de la Mar baixe per Méndez Núñez o pel carrer
Comerç?"

"Els seus consells són debades?"
"S'instaHaran també WCs públics a l'Avinguda

Catalunya per al dimecres?"
"Per què a les falles se'ls demana els WCs oberts al públic

quan els del mercat municipal estan tancats amb clau?"
"Per què aquests WCs no van ser netejats tots els dies?Per

què després d'una setmana hi havia WCs per a recollir?"
"Realment és considera tant important com per a que

algú es preocupe de organitzar campanyes contra vosté?"
"Creu que de veritat que tots el món s'equivoca menys

vosté?"
Senyor Cuenca, 'vaja-se'n'. l a la vegada empOlte's perso

natges amb tant poc sentit del ridícul com per a anar disfressats
de Ximo Vayo (conegut DJ) totes les falles, o com els subofi
cial de la policia municipal que va demanar a Wl dels més pres
tigiosos hostelers de la nostra ciutat que s'identificara.

Aquesta carta ha estat redactada per la Comissió de la
Falla "El Caduf', i adreçada a la nostra redacció pel seu
secretari.

¡LOCAL CLlMATIZADOI.

,,*.l . - Desayunos
- Almuerzos
- 80cateria & Sandwicheria
- Platos combinados

Avda. Corts valencianes, 15
Tel.: 471167, BENICARLÓ
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Comerç Just, Consum Responsable
~ REDACCIÓ
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j>APERERIA

Organització del mes: KUAPA KOKOO
UNIÓN; Ghana.

Aqúesta organització neix l'ablil de 1993, amb la unió de
50 cooperatives productores de cacau, a la zona de
Kumasi a Ghana.

Aquestes cooperatives tenen una estructura molt participativa
i l'obligació de tenir, cadascuna d'elles, un contable i un enca
negat del producte.

Les cooperatives de base inverteixen els
beneficis obtinguts en la construcció de
habitatges, formació i manteniment de la
seua cultura

Exp01tenmitjançant una organització de segon grau. Les coo
peratives de base inverteixen els beneficis obtinguts en la cons
t:rucció de habitatges, formació i manteniment de la seua cultu
ra.

Actualment, KKU esta en lUl procés de recolzament a noves
cooperatives que desitgen fonnar part de l'organització degut als
abusos dels comerciants.

Producte: Cacau 10011..

~GREVOL
COPISTERIA

LLIBRERIA

• Fotocòpies i còpies de planols
• Enquadernacions de tot tipus
• Papereria i material d'oficina
• Llibres de text

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

LA QUALITAT AL MILLOR PREU _

NOVA ADREÇA

Passatge sant Blai 2/cantonada sant Jaume
Tel/fax 475698· 12580 Benicarló (Castelló)

Les ol'ganitzacions africanes com 'Kuapa Kokoo Unión' busquen
el millor pel' a la seua població

¡Quin fàstic la nova normativa per a
trucades telefòniques!

o comprenc com cada volta que ens apro
pem a l'any 2.000, les coses es compli
quen cada vegada més. Com sabreu des

del dissabte 4 d'abril per parlar per telèfon amb un
amic de Benicarló, Càlig o Tírig, tindrem que
marcar primer el 964, es a dir, el prefixe a cada tru
cada.

¡Telefònica va bé!, però cada vegada les coses
són més complicades.

Falles bé, però NO als coets

He quedat falt de tant de patardet i coetet
durant les falles. A açò halL1ia de dedicar
el temps del senyor Cuenca: al benestar

dels benicar1andos, de tots.

Una mica de neteja per
als llocs públics,

Es molt tlist veure que en dates com Falles,

on bé molta gent de fora, ens trobem aI4b
uns WCs públics que no es van netejar cap

dia. Sef,'Ul' que el responsable d'això \10 va visita:r
els WCs.

-------- ---
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Argenta llança Benicarló amb Clasicos Populares

.6 MIN1SfRIL

El 18è Cicle de Concerts de
Primavera no ha pogut tenir
millor començament; l'O.A.C. de

Benicarló va portar aquest 'popular' i
'clàssic' PROGRAMA EN DIRECTE,
des de l'auditori de Benicarló. Una setma
na abans ja s'anunciava diàriament per
Radio-l l'esdeveniment que va tindre
lloc el divendres 27 de març a casa nostra.
El programa, líder d'audiència, des de fa
20 anys, va contar amb una nombrosa
representació d'estudiants de música i
amb aficionats vinguts de diverses pobla
cions de la comarca que van omplir l'au
ditori de Benicarló.

Amb la seua caractelÍstica i simpàtica
fonna de tractar els clàssics, en "tl'mdem"
Argenta/Araceli, vau conectar ràpida
ment amb el públic. El moment culminant
del programa, la connexió amb la gent
'ove, en aquesta ocasió un xic de Bilbao i
una xiqueta de Benicarló van dialogar
sobre música.

Recordem que Benicarló ha estat altres
vegades en antena de 'Clasicos

fi(o JOAN GREGORI ALBIOL
._--_._--~------

Al'abril, la pr.imavera benissaneta
na s'endolceix, el cerç s'amaga i
l'aire es torna .fluix i suau com

una seda. Si cauen quatí-e gotes, en aca-
bar de ploure queda un cel viu i alegre,
amb els núvols nets con si acabessin de
sortir de la bugada i una blanor de temps
que encanta. Sobre la terra mullada, els
cargols van desfent, pertot arreu un pas
segen, llur cinta mètrica argentada.

El vell adagi que assegura que a l'a
bril cada gota en val mil, és veritat, ja
que la pluja té ara totes les virtuts i no.fa
mal enlloc.

Mentrestant, la gent treballa i espera.
Es pot dir que l'abril, a Benissanet.
només abunda en dues coses: les carxo-

Populares' amb la col·laboració de Ma
Pilar O'ConnOl' en alguns guions.
L'equip de Radio-l de València, present a
Benicarló va donar sUPOlt tècnic al pro
graula.

Nombròs públic va poder
gaudir de les dedicatories
que Argenta va signar a lli
bres i c.d. per als seguidors
del popular programa
radiofònic

El dissabte Fernando Argenta va rea
litzar la conferència, 'El Barroc en la
música' , amb lUla durada d'una hora i tres
quarts de diseltació magistral acompanya
da amb talls de C.D. que donava suport
musical a les diverses situacions de la
conferència. El músic i professor, fill del
gran director Ataulfo Argenta, va apro
par al públic, vora un centenar i mig de
persones, de manera clara i comprensible
la trajectòria de la música ba1Toca, contra
punt, fuga, òpera, etc. base de J'actual

Selecció i adaptació de textos

fes (que es fan per les mareres) i les
cebes tendres.

Les cat:wfes. quan hom no hi està
familiaritzat. semhlen un article estrany,
un producte de l'ïndia o un artefacte
capaç d'esclatar com una bomha, de la
qual tenen totl'asoecte. Algú ha dit que
s 'hauria d'inventar un aparell per mejar
les carxofes que han estat cuites al caliu.
Jo crec, al contrari, que cal menjar-les
amb els dits, júlia per fulla, faldilla per
faldilla. É's de la manera que són més
bones, i hom té la impressió que va des
pullant una noia vestida a l'antiga.

Aquestes plantes, les carxoferes, no
necessiten gaire treball. Creixen i.fruiten
generosament, sense donar-se importàn
cia. A Benissanet se 'n cullen moltes,

concepció de la música i pilar de la cultu
ra occidental. Durant els dos dies,
nombròs públic va poder gaudir de les
dedicatòries que Argenta va signar a lli
bres i c.d. per als seguidors del popular
programa radiofònic.

XVIII CICLE UÉ
CONEERTS UE
PRIMAVERA

però les més buscades són les primeren
ques, no solament per la novetat, sinó
perquè són les millors per a les truites.

Ara es cullen tamhé les cebes que
s 'han plantat a l 'hivern. Són tendríssi
mes i, si bé es poden guardat; val més
menjar-les de seguida. Més ben vestides
encara que les carxofes, a força de tels
fins, aquestes cebes tenen una blancor
indefinible. És el blanc de ceba que gai
rebé ningú no coneix i que fins i tot sem
bla mentida que una ceba pugui donar.

Artur Bladé i Desumvila, Hls treballs i
els dies d'un pohle de l'Ebre català,
(1953), Barcelona, Pòrtic, 1970

estudioc~

Fotos en una hora
Atención novios, regalamos un sensacional vídeo de boda

Plaça Mercat, 1 Benicarló
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Publicitat Institucional

Per desgràcia, el CDB ha tornat a
. perdre fora (2 - Ocontra el Nules) i

no em ve gens de gust escrime
sobre les penes qne hem anat patint els
seguidors durant tota la temporada. Així
que ho deixarem córrer i esperem que
contra el Castelló Arnater aquest dinmen
ge de Rams es recupere la facilitat goleja
dora_

Ja veu vosté amic lector que el CDB no
està passant un dels moments més glOJio
sos de la seua història: la gent no puja al
Camp, la classificació és mediocre, hi ha
desencís general.

Per què no ens plantegem la
modesta realització d'un
anunci publicitari com el de
la selecció brasilera a l'aero
port?

Potser seria el moment idoni per donar
un cop d'efecte trencador. Des d'aquesta
pàgina sempre s'ha mosh-at interés per tot
allò que ajude a enaltir el nosh'e club i,
consegüenhnent, la nostra ciutat. Sé que
les propostes plantejades fins ara han tin
gut el mateix èxit qLÍe els suggeriments
d'AG al regidor d'esports, però no perdo
l'ànim i ací llenço una nova idea: per què
no ens plantegem la modesta realització
d'un anunci publicitari com el de la selec
ció brasilera a l'aeroport?

Amb una mica de bona volwltat l'em
presa setia factible. Hi ha -els mitjans tèc
nics, i de la realització se'n podrien ocu
par Tele Carlón i Canal 56, o tots alhora.
L'escena -com que encara no està cons-

truït l'aeroport de Vinaròs (jo, jo)- tindria
lloc a l'estació del tren, amb el seu carac
terístic perfum de Daksa. El producte a
promocionar, naturalment, seria la carxo
fa de Benicarló que no cal dir que faria les
vegades de baló marca Nike. l Ronaldo,
Romàrio o Robetto Cm'los setien Àngel,
Ca1Tillo o Eloi. L'elaboració del guió que
daria en mans de M., T de C., gent molt
professional i ben acostumada a aquesta
mena d'invents.

De tota mmlera no resultatia dificil
imaginar una intemada galopant per l'an
dana central de Luís de la Haba, aucat pel
president Coello, driblant vellets de
l'Inserso que esperen l'expreso Cuenca
per deixar unes inoblidables vaçances
passades a Peníscola. La jugada la culmi
na un fOlt remat de cap de Franc que s'in
crusta per lma finestreta del tren que està
passant per la via número I; la carxofa
pilota , en el seu trajecte, li fa caure el
"bissonyé" a llil senyor que llegia el diari
i li descorda els sostenidors a una jove de
bon veme que s'estava incorporant en
eixos moments (la càmera recull en dèci
mes de segon la cara de sorpresa de I'ho
me en perdre el seu afegitó capil'lar i de la
noia tractant de cobrir les seues sines).
L'esfèrica carxofifOlme, per fi, acaba sor
tint per l'altra finestreta i fent cap a l'an
dana principal. Allí es pot veme el cap
d'estació xiulant i amb la bandereta roja
alçada donant l'eixida a un "ligero" i,
natmalment, invalidant la jugada per
Imnentable fora de joc de Ca1Tillo.
Malgrat tot, aquest daITer aconsegueix
engaltar una fOlta carxofada amb el seu
peu dret. El xut fa miquetes el panell
d'horans del vestíbul. Segons després

hom pot contemplar l'entrenador del CDS
al bellmig de la via número 2 enganxant
pel coll el cap d'estació mentre, amb el
puro a la boca, li retreu la seua elTada en
assenyalar un fora de joc inexistent.

El producte a promocionar,
naturalment, seria la carxo
fa de Benicarló que no cal
dir que faria les vegades de
baló marca Nike. I Ronaldo,
Romario o Roberto Carlos
serien Àngel, Carrillo o Eloi

L'espot podria acabar amb una jove
vestida de llauradora -ja en parlarem si
versió benicarlanda o ton'entina- arreple
gant la cynara scolymus del teITa i, amb
un somrime profidén, dient "Benicarló,
més carxofes".

L'anunci és discretet però la promoció
està força bé.

Avda. Corts Valencianes,13
Tel/Fax: 47 11 67 Benicarló

ALUMINIOS, CRISTALES, PERSIANAS
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Els equips més representatius de les diferents categories
del C.F.Benihort van caure derrotats

L'Infantil '.A:. del C.F.Benihort, no va poder guanyar al sempre complicat P0I1 de Borriana

A la Lliga Nord Aleví: A la Lliga Nord Benjamí:
C.F.Beniho..t 'A' - 4 CF.Beniho..t 'A' - 1
Vina..òs CF. 'B' - O Vina..òs CF. 'B' - 6

CF.Beniho..t 'c' - 2 CF.Benihort 'c' - O
CF.Beniho..t 'B' - 4 CF.Beniho..t 'B' - 10

----------- ------ ----------------------------------

Partit Aplaçat:
A.CD. Peníscola - 4
CF.Benihort 'B' - 1

J6 KOS¡;;CKI A1;JTEU

Partit Aplaçat:
A.CD. Peníscola - 4
CF.Benihort 'B' - 4

E
ls equips més representatius del
futbol base del CF.Benihort van
caure deITotats, tant en partits

jugats a casa com fora, davant equips
millor situats a la classificació. Tant
Cadet i Infantil 'A', com el 'B', no
pogueren amb els representants del Port
de Bo....iana i del Dptes.Tonín de
Castelló, respectivament. En la resta de
categories destacar al bon paper de
l'Aleví 'B', que va jugar dos partits, i
l'esperada victòria del Aleví'A' davant el
Vinaròs 'B', tercer classificat.

A la categoria de lera Regional:
Port Borriana - 3
C.F.Benihort Cadet'A' - 1

Port Borriana - 3
C.F.Beniho..t Infantil 'A'-1

A la categoria de 2a Regional:
C.F.BenihOl·t Cadet 'B' - O
Dptes.Tonín 'B' - 2

CF.Beniho..t Infantil 'B'-O
Dptes.Tonín 'B' - 6

¡g-:¡¡ ELOI BAYARRI J6 KOSECKl MATEU

El C.B.Benicarló es situa en zona de descens

C.B.Benicarló - 63
C.B.EI Pilar - 58

El C.B. Benicarló va encaixar aquest passat diumenge lma
nova derrota enfi"o~1tEl ,Pilari ara es situa antepenúltim de
la taula classlficatona, es a dIr, en zona de descens, Ja que

baixen de categoria els tres últims equips classificats.
El partit no tingué tm clar dominador, la clau estigué en l'inici

del partit, on El Pilar aconseguí un avantatge de deu punts que
després sabé mantindre durant ben bé tot el pattit.

En la segona patt el Benicarló pogué capgirar el marcador,
ficant-se tan sols a quatre punts, però donada aquesta circumstàn
cia, El Pilar tornà a marxar en el mat'cador per deu ptUltS un altra
vegada i ja no baixà fins a la fi del partit.

El resultat fmal va ser de catorze punts desfavorable per al
Benicarló, que d'aquesta manera sumà una nova deITota, aquesta
més amarga ja que el situa en zona de descens per culpa del bàs
quet-average.

Ara tot depén de l'equip de Vicent, guanyar per seguir en la
categ01ia o per contra baixar, el que seria Wla gran decepció pel
Benicarló.

El Proyastec - Beyso va ajornar el seu
enfrontament davant el Català-Babar

E
l P..oyastec-Beyso va ajornat" l'enfi'ontament de lliga
cOITesponent al passat dIssabte, 28 de març, que temen
que jugar davant el conjunt català del Català-Baba...

La directiva de l'equip de futbol sala de la nostra ciutat, va
ser molt previnguda a l'hora d'enfi-ontat"-se al cuer de la taula
classificat01ia, i va demanar a la Federació aquest ajol11atnent
a causa de la convocatòlia de Valera, Óscar i Josema (juga
dors molt importants) per la Selecció Juvenil Valenciana.

Els bons jugadors benicat"landos, vatl disputar la fase prè
via del Campionat Nacional per Fedel'3cions Territorials a
la localitat d'Alqueries, un dels factors que van ser detenni
nants per a la possiblitat d'ajornament que al final es va pro
duir.

Cal destacar el gran comportatl1ent per part de la directiva
del conjunt català, la qual en cap moment es va negar a l'es-
mentat ajol11atnent. .

Ara s'hauraà de trobar una data per a poder disputat"l'en
contre, ja que el Proyastec-Beyso vol continuar swnant punts
per poder aconseguir l'ascens.



II·lusió

Les paraules són difícils. Sovint ens trobem
amb algun mot que no sabem explicar. Per tal de
sortir de l'embolic generalment s'opta per fer
una comparació que exemplifique allò que
volem dir. Algú em podria definir il'lusió? Jo, sí.
És allò que li sobre al Club Bàsquet Benicarló.

PER ÀLEX GOZALBO J BELTRAN
ESTUDIANT OI; COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL

agbmagic@hotmail.com

\

nia i tota classe de serveis l'estància de dels pares i las mares.
No, no faré res d'això.

El meu argument és ben diferent. Està inspirat en la pro
moció que Santiago Segura ha fet de
'Tonente'. Crec que si no us apropeu al

'Tomeig 3x3 al carrer' estareu desconnectats
d'allò que passa al vostre poble. Totes les

personalitats hi seran presents. Si aneu a
algun altre lloc no trobareu ningú ja

que tothom hi serà al costat de
l'esglèsia de Sant Bartomeu. Si no
acudiu estareu Ima setmana (o més)
sense poder parlar als patis de
l'Institut, als bars o als pany-line.
Tothom parlarà de l'esdeveniment
de l'any i vosaltres no sabreu què
dir. Us faran el mateix cas que els

dirigents europeus a Loyola de
Palacio.

Molts de vosaltres us queixeu que els
mitians audiovisuals entretenen poc, infor

men malament i no formen gens. Ara aniba la
vostra oportlmitat. El C.B.Benicarló farà tot això

durant un cap de setmana. Podeu pOltar mongetes o fins i tot
una cadira ja que passareu més temps del que penseu amb
aquesta iniciativa. Hi haurà més emocions que a les primàries
del PSOE. A més, col'labora l'Organisme Autònom
d'EsPOlts i així, com sabeu, el torneig no serà ni millor ni pit
Jor.

Diferent.

\

,

I

,
I
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Suposo, espero i desitjo que els vostres fills i filles no
tindran res organitzat per als dies 18 i 19 d'abril. Si no
és, ja poden canceHar tots els actes. Em jugo tots els

meus còmics de 'Tintin' que hi ha una cosa molt més impor
tant que qualsevol cansada excursió. El Club Bàsquet .
Benicarló organitza per segon any consecutiu ~-- ...
el 'Torneig 3x3 al caner' per a xiquets i
xiquetes en edat escolar.

Per tal d'acabar fent-los entendre
que cal apuntar tota la descendència
familiar a aquest campionat no uti
litzaré el típic i tòpic recurs de lloar
els aspectes positius. No els parla
ré del fett que és totalment gratuït.
Ni tari sols comentaré que l'any
passat va ser un èxit amb més de
260 participants. Em negaré a
explicar-los els regals que tot juga
dor o jugadora rebrà per la seua parti
cipació. Optaré per callar-me els premis
que s'otorgaran per sorteig de fonna cons
tant. He decidit que no esmentaré que molt pos
siblement es confilmarà la presència d'un juga
dor important del Barça de bàsquet. Ni em plan-
tejaré el fet de parlar tan bé del torneig com ho han fet i ho
faran 'El Mundo Deportivo' i el 'Sport'. No us demanaré que
us pentineu per si Canal 9 toma, com l'any passat, a ter un
reportatge. Tot i les pressions, no cauré en la temptació d'ex
plicar una nonnativa espectacular que triomfa a les pistes a
l'aire llime dels EE.UU. No esmenaré que hi haurà megafo-

TRES SON MULTITUD
.......... DE OVENTES

• SER MAESTRA.T

I Cade"~SER
• ELS PORTS RA.DIO (Morella)

.. RADIO EBRE

Cadena. DIAL

40 .Prïncipa.les

SU NEGOCIO LO CONOCERAN 8 ....000 OVENTES

-
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ACTIVITATS

/
/

La imatge del Cdst de la Mal' sel'à la més important de la S.Santa

Organitzat per la Junta Local de Setmana
Santa, 'Acte de Cloenda' de la V Exposició de
Motiuss de Setmana Santa. A més, 'Baixada
del Crist de la Mar'.
Lloc: Caixa Rural; i Plaça de Sant Bartomeu.
Hora: 18:30h C.Rural, i 20:30h Processó.
Comerç Sense Fronteres
Parada mensual de productes de comerç just.
Diumenge 5 d'abril a la Plaça Sant Joan, de 12 a
14 h. ¿Per què no fas que la teua compra siga
més solidària?

Dissabte 4 i diumenge 5 d'abril
Organitzat per l'Organisme Autònom de
Cultura, l'Associació Musical 'Ciutat de
Benicarló', i la Coral Polifònica Benicarlanda,
dins del 18è Cicle de Concerts de Primavera:
'Concert d'obertura de Setmana Santa', a
càrrec de la Coral Polifònica Benicarlanda (dis
sabte). A més, concert de la Banda de .Música
'Ciutat de Benicarló', 'Autors Benicarlandos'
(diumenge).
Lloc: Temple Parroquial Sant Bartomeu (dissab
te), i Plaça Sant Joan (diumenge).
Hora: 19:00h dissabte, i 12:00h diumenge.

Dissabte 4 i d'abril
Organitzat per la .Junta Local de Setmana
Santa, 'Acte d'Apertura de la Setmana Santa
1.998', amb campanes. al vol. Per la vesprada,
Imposició de Medalles als tres nous membres
de la Junta Local; i 'Pregó d'Apertura' a cànec
del M.I.Sr.Dr.D.Manuel García Sancho,
Magistral i Degà-President de la Junta de Tortosa.
Lloc: Temple Parroquial Sant Bartomeu.
Hora: 13:00h, i 18:00h.
Diumenge 5 d'abril

Esfera, una pel'licula de ciència ficció,basada en la novel'la de Michael Crichton
Anastasia,l'última de la Fox, la qual ha escomençat a ser competència de la Disney

;l'o REDACCIÓ

Esfera, interpretada per Dustin
Hoffman i sharon Stone, i basada
en la novel·la del no menys cone
gut MicheJ Crichton, ens conta la
història d'un grup de científics
que troben una nau al'lienigena al
fons de la mar. Aquesta és inves
tigada per ells, on tota ella forma
un conglomerat de vida mai no
coneguda al nostre planeta.

Anastàsia, l'altra pel'licula que
s'estrena als nostres cines és l'úl
tima producció de laFox (que s'i
nicia al món de les pel'Hcules d'a-

-nimació), i ens va contant les
aventures que amague el més
gran misteri del nostre temps a la
sempre freda Russia. ~~~:;:;=~~~~~~~~



I EL CÒMIC SETMANAL DE XAVIER BURRIEL

Xavi torna aviat

Cartellera de Cinema de Benicarló i Vinaròs
ESTRENES NACIONALS

Equipats amb lI] I DOLBY E5TEREO DIGITAL I

A~..ed ~ ~( IWt,v ..t.4""ilc~l'lt,
Es U"a Mic.~ ~rf'; ttaT, pob",e

HORARIS

sr, ,r , tv d" bvixa
a Veo" fe q....e. ti'" .$Ul"'t:

·l'ft'he cie •.(a
"ar", Q.~ ~ a re"
. avui?

A,,~e si .¡~ "-a~¡

JA.l q.ve pau ca ...

HORARIS I
BENICARLÓde divendres 3 a dilluns 6

Consulteu horaris
Tarde-ANASTASIA

Nit ... -TITANIC
ESFERA

Dustin Hoffinan

de divendres 3 a dilluns G

Divendres: 22:30h
Dissabte : 20:00h i 22:30h
Diumenge: 17:30h, 20:00h i 22:30
Dilluns : 20:00h i 22:30h

de divendres 3 a dillul1s 6

VINARÒS de divendres 3 a dilluns G

Divendres: 22:30h
Dissabte . 19:45h i 22:30h
Diumenge: 17:30h, 20:00h i 22:30
Dilluns . 19:45h i 22:30h

.1••1. '~118,\\A

EL COLECCIONISTA

DE AMANTES

COLISEUM

Tarde-ANASTASIA

Nit ... -TITANIC

Consulteu horaris
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