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E!..President de la Confraria, Vicent Àvila, va explicar els actes festius
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Marce a Miró va

presentar les
i versions del 98
i va anunciar la
construcció de la
piscina coberta

Molta gent va visitar la
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EDITORIAL
Els versos de la lloa

La Fira de sant Antoni ha acabat
però la festa només ha començat.
La Confraria ha organitzat
molts actes per a aquesta ciutat
i volen que agraden a humans i animals.
Cavalls, gossos i pardals
tots de l'espècie animal,
rebran la benedicció
amb una coca de poc segó.
CaITos, matxos i humans
portaran la festa de la lloa
de l'Ajuntament fins a la mar.
La crítica satírica a l'alcalde li faran
per no complir les promeses
que tant ha anat pregonant.
La bassa d'aigua diuen, ja se farà
del polígon ni se sap .
si no ens salva el Papa Luna
ni la seua avinguda començarà.
A la plaça de la Constitució
diuen que un aparcament ens faran,
per no fer cas als veïns
un altre gran forat deixaran.
Una idea els podem donar
perquè puguen la piscina completar:
aprofitem que es quedarà el gran forat
i més barata els sortirà
I d'aquesta manera tant irreal
ens n'anem a casa fotuts i sense un real.
Encara que aquests versos
volen semblar lloes
no arribem a tant
ni han lloat el bon sant.

Visca el pare Sant Antoni!!!
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Per a l'edició d'aquest any, els membres de la Confraria, han preparat més de 100.000 COQUES

Plllja de coques a la festa de sant Antoni 1.998
~ !SAiAEL MATEU

Preparant les més de 100.000 coques

Cartell de sant Antoni

Tots els llauradors de
Benicarló, durant
aquesta setmana, estan

d'enhorabona.
Com ja sabem, aquest prò

xim dissabte, 17 de gener, és el
dia de sant Antoni Abat, sant
Patró dels animals. Per això,
any rere any, els membres de
la Confraria de sant Antoni
preparen al detall els actes d'a
questa festa tan tradicional al
nostre poble.

Després de concloure la
'lla Fira de sant Antoni' el
cap de setmana passat, tots els
ciutadans de Benicarló,
podran gaudir d'lm altre cap
de setmana mogudet. Tot
començarà aquest divendres,
16 de gener, amb la tradicional
'Foguera'. Des de les 18:30

hores, podrem veure
cremar al dimoni a la
plaça de sant
Bartomeu
Seguidament, i tot pre
cedit pel vol de les
campanes, començarà
la tradicional
'Cavalcada', la qual
reco1Terà els principals
caners del nostre poble
així com can'ers de
gent relacionada amb
la Confraria, com el del
president o la regina
d'aquest any, Dora
Ferrer Martínez. La
Cavalcada començarà
al carrer Vinaròs, i
anirà pel Carrer Major
fíJlS la plaça sant
Bertomeu. Una vegada

allí, i després de la Foguerà,
com ens va dir el president de
ja Confraria, Vicent Àvila,
"demanarem permís a
l'Alcalde de Benicarló per
poder continuar amb la
Cavalcada, al mateix temps
es faran uns parlaments i es
diran una sèrie de Uocs.
Després es començarà el
repartiment de coques, des
del balcó de l'Ajuntament, i
continuarem la cavalcada
on, com no, també direm
lloes i tirarem coques".

Una vegada en marxa la
cavalcada, s'anirà pels carrers
Jacinto Benavente, Alcalà de
Xivelt, Passeig Marítim, Sant
Crist de la Mar, Joan XXIII,
Píus XII, Sant Joan, Vinaròs,

Puig de la Nao, Passeig Febrer
Soriano i finalitzant al C~UTer

Sant Francesc.

Emilio Taus: calcu
lem que tirarem per
a la gent del poble
més de 100.000
coques

Al dia següent, les
cel·lebracions del dia de sant
Antoni, començaran amb LU1a
Missa Major a l'església de
sant Bartomeu, a les 10:30
hores, on després es farà la
típica Benedicció d'animals.
Àvila ens va contar tots els
actes que estan preparats, i ens
va dir que "després de la ben
dició d'animals, hi haurà
una solta de coloms a càrrec
del Club Colombòfil
Missatger de Benicarló. Ja a

les 12:00 hores rifarem el
cavallet, una gran cistella i
un porquet. A la vesprada, a
les 16:30 hores, farem la
jOla-conclll's a la - plaça
Constitució; i conclourem la
festa amb la segona cavalca
da amb la segona tanda de
lloes i novament timda de
coques".

El president de la Confiaria
va "convidar a tots els ciuta
dans de Benicarló a disfru
tar juntament amb tots els
llauradOl's del poble d'una
típica i meravellosa festa de
sant Antoni Abat".

Per la seua part, el vicepre··
sident de la Confiaria, Emilio
Taus, va comentar que "per
aquest any s'han incremen
tat les coques fetes, i calc.u
Iem que tirarem per a la gent
del poble més de 100.000
coques".
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El vice-president de la Confraria, Emilio Taus, va fer, per a La Veu, valoració de la fira

L"11a Fira de Sant Antoni' va ser tot un èxit

16 ISMAEL lvIATEU

Aquest passat cap de setmana, es va ceHebrar l'lla Fim
de sant Antoni Abat, que com ja vam explicar a la
dalTera edició de La Veu, va ser una fira de tot tipus de

vehicles i de molta maquinària agdcola.
Els Cimers de l'Avinguda Catalunya i el que dóna accés al

Pavelló Poliesportiu de Benicarló, aixi com als seus annexes,
van ser, com sempre, els elegits per a que totes les empreses
comercials, i d'altres expositors, pogueren donar a conèixer els
seus productes. A l'Avinguda Catalunya, principalment es van
posar els concessionaris de cotxes, així com molts de vehicles
per al camp, com tractors o vehicles manuals a motor. Dillt:ra
banda, als mmexos del Poliesportiu, es van fer mostres de
cavalls i algtU1s animals, a l'annex descobert, i dins de l'annex
cobelt es van posm' tot tipus d'empreses no tant vinculades al
món agrari; com poden ser empreses de pubicitat, i gremis com
el de panaders.

IEmili Taus: "estem molt contents perquè

I
cada any ens superem. Pels comentaris que
ens han fet els membres de les diverses
empreses, creiem que als expositors també
els ha anat prou bé, i per això esperem aug
mentar el nombre per al pròxim any". Participants de la lla Fira de sant Antoni

El vice-president de la Confraria, Emilio Taus, en declara
cions per a La Veu, va fer illIa valoració global del que havia
estat aquesta lla fira. Taus mostrava la seua satisfacció per l'a
fluència de gent i ens va dir que "com la Fira és més gran que
anys anteriors i els temps ens ha l'espectat, la gent ha acudit
en gmn nombre, i pel que vam veUl'e estaven tots contents".

A l'hora de parlar dels patrocinadors i membres de les
empreses que van exposar els seus productes Taus va comentm'
que "s'ha supel'at el J1istó que teníem posat l'any passat, i
estem molt contents l)erquè cada any ens superem. Pels
comentaris que ens han fet els membres de les diverses

empreses, creiem que als expositors també els ha anat prou
bé, i per això esperem augmentar el nombre per al l>ròxim
any".

Els motius d'aquesta fU'a són ben elras, ja que és uns dels
mitjans de fmançament de la festivitat de sant Antoni, i a més
contribueix a millorar l'mubient festiu entre els benicarlandos,
fent que la festa no dure tan sols lm cap de setmana. En aquest
sentit el vicepresident de la Confraria, va afirmar que la Fira
"se¡'veix pel' allargar una mica més ellH'ogl'ama de festes de
sant Antoni, i així tots els benicarlandos tenim un motiu per
estar contents celebrant amb nosaltres aquesta festa".

í'D\. I \

.~

Carrer Major 40
12580 Benicarló

Tel. : 461657

Fax~: 765280

LaPenya els Tararots se la
mereix: la idea de la festo
na, per segon any conse

cutiu, s'ha demostrat lffia exceI.lent manera
de revitalitzar la marxa a la nostra ciutat
dmant el Nadal. La nostra enhorabona. A
.veme si l'Oficina Juvenil d'aquesta ciutat
deprén un poc, no sols han de :fi.ll1cionar les
coses per la iniciativa privada

Una basquet de CaI"XO

fès ben tendres, per a
tots els membres de la

Confraria de Sant Antoni pel seu t~:e~

ball en favor d'una de les nostres fès
tes més tradicionals i més arrelada a la
nostra ciutat. Segur que els animals
que porten a beneir-se, ho agrairan
molt.
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Les Jornades sobre Residus Sòlids Urbans
busquen alternatives a l'abocador

~ SUSANNA ANGLÉ'S

Els abocadors de les nostres comarques no són del tot legals

•

Benicarló té un seriós problema,
més greu del que ens imaginem:
l'excés de deixalles i no saber ni

què fer, ni on ficar-les, almenys dins la
legalitat, perquè cie contenidors illegals
ei tenne està ple; però aquesta no és una
problemàtica que afecte només a
Benicarló. El maldecap per les cleixalles i
l'elecció del métode a seguir per al tracta
ment dels residus sòlids urbans ha provo
cat de moltes protestes, i va desembocar
amb una Jornada de Treball sobre
aquesta problemàtica a la Comarca
Ports-Maestrat, aquesta jornada, orga
nitzada pel PSPV-PSOE, es va celebrar
aquest passat desembre a Vinaròs.

La jornada estava obel1a a tothom,
però com a convidats especials hi estaven
tots els Ajm1taments. La presentació la va
dur a terme AveHí Roca, Secretmi
General comarcal, i Constantino Sanz,
secreTari de Medi Ambient. Tot sef,ruit va
pendTe la paraula el primer ponent,
Vicent Yusà, responsable del grup secto
rial de Medi Ambient del PSPV-PSOE i
que va ser director del mateix organisme
en la darrera etapa del Partit Socialista al
poder. Yusà va clir ci' entre altres coses
que "l'estat Espanyol no té estratègia
nacional sobre residus. 1 a més, no hi
ha només aquest problema, d'altres
d'importants són la desertització, l'ai
gua i la situació mediambiental dels
grans nudis urbans".

El ponent Miquel Crespo, represen
tant de CODA al Consell Assesor de
Mecli Ambient a la Generalitat, va criticar
el pla cie residus del País Valencià i va
exponclre les altematives a la gestió dels
mateixos, no es va oblidar de recordar al
PSPV-PSOE que aquest problema es vell,
implicant els govems autonòmics socia·
listes. Sobre el present pla, el va definir
com "irreal i ple d'incongruències", i
dient del mateix que "no valora les fluc
tuacions estacionals ni el tema dels
residus inserts"; també va trobar "mar
ginal" el 18% de residus que es reciclen i
només va destacm' els conteniclors d'en
vasos.

Enric Navarro, veí d'Onda i membre
de la CEN del PSPV-PSOE, va fer
referència a RECIPLASA, una experièn-

cia mancOll1Lmada a l'hora de tractar els
residus, donant molta imp0l1ància a l'a
baratament dels costos que comporta el
servici mancomunat.

Adolf Sanmartín (PSPV):
"s'ha d'arribar a un gran
pacte amb ecologistes,
empresaris, sindicats, par
tits polítics ... s'ha de fer un
pla nou, ja que aquest enco
bJreix la incapacitat per part
del pp i UV".

El següent a parlar va ser Adolf
Sanmartín, regidor a l'Ajuntament de
Cervera de] Maestre pel PSPV-PSOE,
que va centrar la seua exposició en la
qüestió comarcal. Segons es va despendre
de les seues paraules, mIa vegada s'ha
atw'at la ubicació d'un abocador a la par
tida cie l'Argila, de la qual sempre s'havia
mostrat en contra el grup socialista, es
pm1eix de zero perquè "ara s'ha de bus
car un lloc nou dins del terme que cum
pleixque amb Ics normatives de la
CEE". A més Sanmartí va recordar part
de la lluita que es va instaurar al munici-

pi de Cervera del qual és cap 1'oposició.
També va tindre crítiques sobre els estu
elis, ja que segons ell "aquests s'han fet
a un despatx i no sobre una anàlisi acu
rada de la realitat, el que comporta un
increment dels costos de transport que
és la part que han de pagar els
Ajuntaments... el pla no diu on han
d'anar les instaHacions, només per no
mullar-se, no hi ha disponibilitat pres
supostària... i és incompresible com a
les portes del segle XXi únicament es
vol reciclar el 18% quan s'hauria de
reciclar entom al 65-70'Y..". Sanmartín
va continuar criticant els esnientats estu
dis i va afmnar que aquests "no diuen
com s'han de calcular els costos de
tractament... i ens parlen de crear una
empresa de gestió de residus, mentre
els encarregats de recollir-los i trans
portar-los seran els ajuntaments, no
estic d'acord... s'ha d'arribar a un
gran pacte amb ecologistes, empresa
l'is, sindicats, partits polítics ... s'ha de
fer un pla nou, ja que aquest encobreix
la incapacitat per part del pp i IJV".

Lajomada va concloure amb els parla
ments d'Em'ic Lujan, secretari de
Política Tenitoriali Meeli A.l.llbient cie la
CEN del PSPV-PSOE, i membre del
Consell Metropolità de l'H011a de
València.



~. J. R. RAMfREz

Lloes a sant Antoni
Sant Antoni, sant Antoni
t'ofrenem amb fe i respecte
un grapadet de lloes
per veure si fan efecte.

A la Casa de la Vila
té feina sant Antoni
per beneir tanta bèstia
i cremar algun dimoni

Sant Antoni del porquet
perdona'ls tantes rucades;
tot i que fan de polítics
semblen capçots de vegades.

A un que parla bigot
hasfa el sant Ii fa nosa,
i per manar més que ningú
es capaç de qualsevol cosa.

Ho havia de solucionar tot:
trànsit i delinqüència,
però les coses van pitjor
i ens farta la seua presència.

La festera de la colla
a sant Antoni li prega
que les festes siguen bones
¡ que el poble s'ho crega.

Però sempre que parla d'ella,
l'oposició expectant,
li diu de bones maneres
que no se la creu ni cantant.

Poetes i comedialJts
no paren de trebaliar,
la culpa de tot això
la té un home exemplar.

Li dedica ganes i temps,
_malgrat que el poble no sap
si un dià tenim cent actes
i a l'endemà no n'hi ha cap.

N'hi ha un de ben llest
que de feina ne fa poca,
i quan treu els pressupostos
es nota que es prou soca.

De les empreses clel poble
Ii costa pagar factures,
i depén de qui fa la feina
abans els diners li maduren.

Un altre, el que més mana,
va de convit en convit
mentre a la taula se li quedcn
les subvencions per escrit

l el poble està mig mort
per culpa d'algun capgròs,
mentre les inversions gralls
se'n van cap a Vinaròs.

Ella parla amb qui parla,
i va per allà i per ací,
però de solucions concretes
ni pcr a tu ni per a mL

Presumix molt de carxofa
an·eu de tot el país,
però els llaudadors del poble
acabaran sembrant panís.

Al sant li demanem feina,
benestar social i salut,
perquè qui porta el tema
pareix que va nàixer mut.

De llest en té poca cosa,
però s'assembla a Roldan.
Si quan parla s'embolica
ni a casa l'escoltaran.

Tots els altres quc manen
només figuren als plens
per cobrar a cada mes
i tindre els sillans calents.

En el nostre Ajuntament
també està el PSOE,
que a pesar de ser-ne molts
no a1Tepleguen ni les sobres.

L'oposició és molt discreta
i paria d'allò més bé,
però seria avorrida
sinó fora per la UPV

La majoria absoluta
el debat diluïx,
i els altres dos no compten
quan el pp decidix.

Aquestes males maneres
cns haurien de fer pensar
d'ací a l'any que ve
a qui no hem de votar.

Dirà el/aero oficial
que al poble va tot bé.
Hi ha qui pensa amb raó
que també li paga el pp

La veritat de les coses
no sempre és del seu color,
encara que els que governen
ens vulguen en la foscor.

Sant Antoni, sant Antoni
ahi va la despedida:
que vinguen temps millors
i polítics d'una altra mida.

Visca el Pare sant Antoni 11
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Maqueta del polígon industrial

des, escoltaran les seues otertes i demana
ran, si els interessa, plaça en aquest polí
gon".

Mundo estava molt satisfet per l'elecció i
va remarcar que les obres "començaran, a
tinal de mes, les obres per tal d'avançal"
en la constl'llcció d'aquest polígon. Per a
aquesta adjudicació van presentar-se 12
empreses, i la Conselleria va reunir-se per
tal d'estudiar tots els informes tècnics per
tal d'otorgar a LAIN,S.A., una empresa
nacional, la construcció del polígon".
L'Alcalde va destacar que LAIN,S.A. va
estar l'escollida per "la baixada en un 25%_
sobre el pressupost de subhasta".

~.[} REDACCJC')

El passat dia 12 de gener el SEPIVA va
adjudicar les obres del Polígon
Industrial de Benicarló per un import

total de 250.671.212 milions pessetes sense
i.nclome l'IVA, a l'empresa LAIN,S.A., amb
un període d'execució de les obres de 6 mes
sos.

L'Alcalde de Benicarló, .Jaime Mundo,
ve ser l'encarregat de donar aquesta noticia.
Mundo va afirmar que "la setmana pròxi
ma membres del SEPIVA visitaran
Benicarló per tal de contactar amb les
indústries i empreses que esten intel'esa-

fA,uJGl
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El SEPIVA va adjudicar les obres del Polígon
Industrial de Benicarló

La Fundac·ó Servei Valencià de Treball ofere·x la
millor qualitat i eficàcia per cobrir llocs de treball

fi6J AGÈNCIA C'nMARCAL 'PORTS-A/.ú4ESTRAT' DEL SERVEI VALENCIA DE TREBALL

L a Fundació Servei Valencià de Treball (FSVE) dispo
sa de Recursos Humans i Tecnològics que oferei.xen a les
nostres empreses d"Els Ports' i del 'Maestrat' qualitat,

economia i rapidesa per la trobada de personal per a cobrir els
seus llocs de treball.

Visiten empreses per a poder conèixer les
seues necessitats de personal, busquen tre
balladors amb una avançada tecnologia
que té a veure amb una de les bases de
dades més àmplies de la nostra Comunitat

Aquesta' Agència de Col'locació" sense fins lucratius, con
sensuada per les principals forces socials de Ja Comunitat
Valenciana, ha aconseguit en tan sols nou mesos de treball, con
solidar-se eficientment a laintermediació laboral de les nostres
comarques del Maestrat i d'Els Ports; s'ha convertit en una
imatge d'efectivitat per a centenars d'empreses que han diposi
tat la confiança en el bon t.rebal1 d'aquest equip hrunà que cons
titueix l'Agència Comarcal Ports-Maestrat ubicada a la ciutat
de Benicarló.

El secret de l'acceptació del Servei Valencià de Treball resi
deix a la filosofia activa que el mou, "no és gent que espera, és

gent que respon i busca". Visiten empreses per a poder conèi
xer les seues necessitats de personal, busquen treballadors arnb
lma avançada tecnologia que té a veme amb una de les bases de
dades més àmplies de la nostra Comunitat. Però sobretot, és lm
equip humà que no té res a veure amb les trames bmocràtiques I
i s'aproxima a la cerca de personal, amb l'objectiu d'oferir un
procés de qualitat i dona.r el millor servei possible, tant als nos
tres treballadors com als nostres empresaris, amb tan sols mar
car un número de telèfon, que és el (964) 46-70-11.

El seu principa1lema és 'Qualitat, Economia i l·al)idesa'.
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La Festa

El mussol a mitjans de la setmana
passada, quan encara, estava paint
la ressaca dè :Ies:festes nadaJen

'lues, va fer un gran bot a l'escoltar una
lletania d'explosions al migdia que li van
deixar el seu petit cor trasbalsat i ple
d'angúnia.

El mussol va tindre la impressió que
tot aquell enrenou podia ser produït per
un succés luctuós, però aquesta primeren
ca sensació va ser ràpidament canviada
quan va comprendre que aquest soroll
només era la manera que tenen els éssers
humans d'aquestes tenes per manifestar
la seua joia festera.

El mussol en aquell mateix moment va
recordar que les dates que s'apropaven
estaven dedicades a sant Antoni; sant per
cert de la seua devoció com protector dels
animals domesticats pels éssers hwnans
ja que també la seua família pateix l'ex
plotació hlUl1il.llU de l'ensinistrament, cap
tivitat i fIns i tot assassinat per part de
l'nomo sapiens, malgrat estar protegit per
les lleis humanes.

El mussol aprofitant aquest reclam
.s,o}~or del començament de la setmana
¿oquera va anar a donar lm vol per les ins
tal.lacions de la 11 a Fira de maquinàlia
agrícola i d'oci Immà, així com d'altres
complement, que la cofiària ve organit
zant el cap de setmana abans de la crema
del dhnoni pels voltants del pavelló polis
P0l1iu, i ha de reconèixer que cada any
s'hi van superant cada cop més per a
millor, tant a nivell d'expositors com
d'espai, éssers humans visitants provi
nents de totes les comarques properes a la
ciutat, qualitat dels productes, etc,

El mussol però sobretot vol fer ressal
tar que cada vegada els éssers hwnans
promotors d'aquesta fira són més solida
ris amb els animals que tenen també com
patró a sant Antoni ja que enguany han
reduït sensible i substancialment l'ofelta
d'animaJs vius a aquesta fira, cosa que
segurament els agrairan eternament ove
lles, cabres, vaques, cavalls, etc que [JO

han tingut que patir estar dos dies' fent
d'aparador públic per a xalar-se'n uns

humans insensibles als seus patiments i
.que no comprenen que suposa això per a
lm ésser viu com ells.

El mussol de tot aquest muntatge firai
re només hi voldria fer ressaltar com una
gran piga negTa el malbaratament de
diners públics i sobretot del temps que els
hwnans que treballen als serveis munici
pals han tingut de fer només per a lluï
ment dels pocs éssers humans de l'equip
de govern del PP.

El mussol pot comprendre fins a cert
punt que l'ajuntament assLUllísca, a més
d'autoritzar la utilització de les seues ins
tal.lacions i els vials públics, que s'utilit
zen les dones de la neteja dels serveis
municipaJs per netejar la brutícia deixada
per Benicarlàndia, però el que li costa
comprendre i acceptar és que per sols dos
dies s'hi munta Llna paradeta ermitera al
bell mig de la pista annexa, representat no
se sap ben bé que, que només servirà de
lloament de la predisposició a fer bajana
des inútils i malbaratar el recent estTenat
terra d'aquesta pista.

,
J
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0'6 iSMAEL 1I1Ú1TEU Benicarló i Traiguera
col-laboraran junts dins

del Youthstart

El passat divendres 9 de gener, es vafir
mar un Conveni dc CoHaboració
entre els Ajuntaments de Benicarló i

Traiguera dintre del marc de la Iniciativa
Comunitària de T¡'eball i Recursos Humans
YOUTHSTART.

Aquesta iniciativa que es promou des de
l'Oficina d'Iniciatives ComunÜàries de
l'Ajuntament de Traib'Uera, i que s'aplica a ia
comarca del Baix Maestrat, col· labora habi
tualment amb l'Ajuntament de Benicarló,
localitat on s'ha realitzat un curs de
'Manteniment i Reparació d'Edificis i Naus
Industrials' organitzat de forma conjunta per
1es dues entitats.

Aquest curs estava dirigit ajoves sense tre
ba]] de tota la comarca, i va6nalitzar al111és
de desembre, procedint-se ara a la realització
d'un període de pràctiques d'empreses, amb la
finalitat d'aprofundir en la formació dels joves
i millorar la seua incorporació al món laboral.

El conveni signat contempla l'acollida per
part de la brigada d'obres de l'Ajuntament de
Benicarló d'un grup d'alumnes procedents del
curs per la realització de les referides pràcti
ques per un període d'un mes.

Manuel Simó, president del Consel1 Rector

11:00 hores, es farà la recepció de
l'embaixada italiana dc Ladispoli i
dcls americans dc Castrovi!le. A més
es faran a les 18:00 hores la inaugu
ració i apertura de la Festa de La
Carxofa 1.998 i s'entregaran els pre
mis del Concurs 'Cartell de la Festa
dc la Carxofa', al saló d'actcs dc la
Caixa Rural. Pcr últim recordal" qucl
la Demostració Gastronòmica de ia I
Carxofa dc Benicarló, es farà
cnguany a l'avinguda Joan Carlcs T,
diumengc 24 a les 12:00 hol"l.'s".

La regidora M.Teresà Traver va
presentar la 5a Festa de la Carxofa

c~

ILa Sa Festa de la Carxofa de
Benicarló ja és tot Lm fet. La

I

. regidora d'Agricu1tma, Mal"ia
Teresa Traver, va presentar al Saló
d'Actes de l'Ajwltament de Benicaró
aquesta tradicional festa organitzada
pel Consell Agrari Municipal.

En aquest acte de presentació va
acudir el president de l'Agrupació
Empresarial de Turisme de Benicarló,
Manolo Rico; el president del Consell
Rector de la Carxofa de Benicarló,
Manuel Simó; el tècnic agrícola de la
Cooperativa i encanegat de les activi-

I
tats de la festa, Alberto Gm"cía; i el

Ipresident de la Agrupació Empresarial
de Turisme de la Província de Castelló,
Eduardo Ferreres.

La regidora ci' Agricultura va expli
car tot allò que envoltarà a la Festa cie
La Carxofa. Tra,'cr va explicar que
"hi haurà quatre dies de jornades
tècniques molt impOl"tants per a la
part agrícola, en aquests jornades
tindrem dos xarrades cada dia i tan
sols duraran 45 minuts cadascuna".

Estes xarrades començaran el

¡dimarts 20 de gener a les 19:30 hores a
la Caixa rural 'San lsidro' de
Benicarló. A més, Maria Teresa
l'ravel' va explicar "allò que serà la
festa en si, ja que el dissabte 24 a les

¡LOCAL CLIMATIZADO!

- Desayunos
- Almuerzos
- Bocateria & Sandwicheria
- Platos combinados

Avda. Corts valencianes, 15
Tel. 47 11 67 BENICARLÓ
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La consellera de Benestar Social, Marcela Miró,
va presentar les invers·ous en serveis socials

Mm'cela Miro, Consellera d'Afers Socials

de Benicarló, sera l'encarregat de dur
~l terme la financiació de les obres de la
piscina coberta, amb un 33%. pel"
cadascuna de les parts d'aquest pla".

Per a concloure, l'Alcalde de
Benicarló, Jaime Mundo, va mostar-se
"satisfet per les inversions que la
Conselleria de Benestar Social ha pres
supostat per al 98, amb més de 136
milions de pessetes de inversions dedi

<ad" únk.m,nt P" • B,n;mló" .J

necessitat de tindre de viure en altres
llocs com centres per a persones disca
pacitades o residències".

El segon tema tractat va ser el de la
creació d'un nou centre, la nova
Residència per a Discapacitats d'EI
Maestrat, que es farà al costat del Centre
Ocupacional Convaser. La consellera va
aclarir que el projecte ja està en mans de
l'Alcalde, i "es posarà en marxa en un
termini de dos anys, la seua construc
ció per descomptat, així com els habi
tatges començaran al 98, el procés per
al nou centre tindrà un termini més
llarg. En aquesta invers10 la
Conselleria aportarà 32 milions de pes
setes sols en 1.998".

A més d'aquestes, s'han realitzat Ulles
obres d'acondicionament i remodelació
per al Centre Social 'La Farola', per a
les quals IU ha previstes "aportacions de
quinze milions sisentes mil pesset~s per
a acondicionar el centre i la seua ludo
teca", segons va explicar Marcela Miró.

Per últim, la consellera va parlar d'un
tema molt desi~at pels benicarla..ldos, la
construcció de Ja 'Piscina' coberta. Es
preveu que per a6nals de febrer ja es
podran començar les obres. Miró, va dei
xar clar que "'el Pla d'Jnfraestuctures
Esportives que ha posat en marxa hl
Conselleria de Beneshu" Social, la
Diputació de Castelló i l'A.juntament

.JK:n ISl'vfAEL MATEU

El Centre Ocupacional CONVA
, SER 'El Maestrat' va ser el lloc

escollit per a la presentació de les
inversions que, des de la Generalitat
Valenciana, estan previstes per a realit
zaT-.se en Benicarló en matèria de serveis
socials j tercera edat per l'any 1.998.

La Consellera de Benestar Social,
Marcela Miró, va ser l'encarregada de
presentar les noves inversions que, pres
supostades des de la Conselleria, es basen
en quatre grans projectes. Amb la conse
llera va comparèixer l'Alcalde de
Benicarló, .1aime Mundo, ja que totes les
obres pressupostades estaran finançades
conjuntament per Conselleria
Ajuntament.

II La primera de les inversions previstes
és la subvenció per a la construcció d'ha

,bitatges tutelats per a discapacitats tant
físics com psíquics. Sobre aquests habi
tatges Miró va comentaT que "la
IConselleria subvencionarà !a construc-

I
ció d'aquests habitatges amb 26
miiions de pessetes, i de la resta, 12

IImiliuns, es farà càrrec l'Ajuntament de
IBenicarló" Amb :estes construccions
creem un. servei per a unes persones
que poden tindre un nivell d'autosufi
ciència propi amb una tutela, però que
poden viure en un habitatge sense

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

Presentac·ó de la 'Campanya de Seguretat Vial-98'
I ~ ISJvfAEL J'vfATEU
I ----

El Suboficial en Cap de la
Prefectura de la Policia Local de
Benicarló, Agustín Parra, va pre

sentar, el passat 15 de gener, la
Campanya de SegUl"etat Vial per a
1.998.

Com cada any els membres de la
Prefectura de la Policia Local de
Benicarló, en co1-laboració amb la de
Castelló i la regid01ia de Govemació de
l'Ajlmtament de Benicarló, encapçalada
per Antonio Cuenca, regidor del PP,
imparteixen una sèrie de classes als
alumnes dels distints centres de primàtia
del nostre poble per tal de garantir la
seguretat que han de tindre aquests

xiquets i xiquetes de tan curta edat.
Agustín Parra, en substitució del

regidor de Gobernació, A.Cuenca, va
explicar-nos com es dmà a tenne la cam
panya d'enguany. Parra va comentaT que
"des del pròxim 19 de gener i fins al 13
de març, s'impartiran classes de 2
hores a més de 1.200 alumnes de les
escoles de Benicarló. Les classes seran,
la primera hora teòriques i la segona
teòriques amb fotos, imatges i exposi
cions"

Els xiquets i xiquetes que rebran
aquests classes, seran alumnes de primà
ria des de 4t curs, i es repartimn en clas
ses teòriques i Ulles pràctiques que es
faran amb el Parc Mòbil de la Policia
Local que s'ubicarà a rIES Joan

Coromines. A més s'intentarà donar nnes
xanades als instituts per a previndre als
seus alumnes, plincippJment als que por
ten motocicletes.
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Satisfacció per la 3a Mostra de Teatre Jove

n
Paco Flos, responsable de l'àrea de cultura

nra,

"sempre des de l'Ajuntament ens esfor
cem per a pOl'tat' els major nombre de
les obres possibles de la Mostra Jove de
l'IVAJ, ja que tenim el lloc adequat per
a representar-les, però són molts els
ajuntaments de tota la nostra comuni
tat els que volen tindre alguna obra al
seu poble; per això no podem oferir als
benicarlandos més obres de l'IVAJ de
les que estem oferint:, ja que es tenen
d'adequar al seu pressupost".

Zorrilla va destacar per a concloure
que a Benicarló "l'obra no li va costar
un duro, ja que tot ve subvencionat per
1'1VAJ", i a més va explicar-nos que "des
de l'Oficina d'Informació Juvenil estan
preparant ja la Campanya de
Prevenció de Drogodependències, que
serà al voltant del més de maig amb la
coHaboració de l'Àrea 01 de Serveis
Socials".

J6 ISMAEL MATEU

L a 3a lVlostt'a de Teatre Jove a
Benicarló, va tindre molt d'èxit
quan, el passat dissabte la de

gener, es va representar l'obra 'Ejercicio
de Olvido' de la companyia de teatre
d'Elx 'Teatro de la Baranda'.

El tècnic de Joventut de l'Ajw1tament
de Benicarló, Baltasar Zorrilla, va
explicar per a La Veu els propòsits d'a
quests activitats promocionades pel nos
tre ajuntament i l'Institut Valencià de la
Joventut (IVAJ). Zorrilla va parlar
"d'una obra clàssica per a aquesta 3a
Mostra de Teatre Jove,. ulla obra sèria
feta per set actors totalment amateurs i
que amb Ja seua joventud van merave
llar a tots els presents a l'Auditori
Municipal de Benicarló".

El tècnic de Joventut va explicar que

fi[o JOAN GREGORI ALIJIOl.
._---------._-----

L o dit mal (la pesta) anà creixen.t als
darrers d abril I primers de mmg,
que ja aportaven los morts i

malalts molt a palès a la morberia de
Jesús i ab abundància, i los vicaris de les
parròquies, los uns se n'anaven, altros se
morien, i aixi ninguns capel/ans volien
servir de vicaris per a administrar los
sagraments, i per lo tant hiferen anar/i-a
res ( ..). l los ditsfrares menjaven i bevien
i habitaven en dites vicaries i anaven ab
sos hàbits curtsfins a mitja cama, i si n'hi
havia dos a una parròquia, lo u anava
davant confessant i ¡ 'altro aportava lo
Santissim Sagrament aprés; i cada u por
tava una atxa, que per a confessar los
malalts posaven l'atxa entre lo sacerdot i
lo malalt, i havia-hi molta distància entre
lo sacerdot i lo malalt, que aqueix mal diu

Selecció i adaptació de textos
se comana molt·en lo alè i aixi se n'apar..
taven molt i no s'entretenien molt en les
confessions, i lo combregGl~ donaven lo
Santissim Sagrament al cap d'una ver
gueta de plata per no tocar el malalt. llos
combregaven i estremunciaven tot junt
per no haver-hi de tornar; i en haver-los
combregat donaven a l'escolà vuit sous i
sis per los drets de la parròquia.

Açò ho feia la parròquia de Santa
Maria, que de les altres no me 'n curi, i
com eixia lo combregal; no eixia per u ni
per dos sinó que anaven a avisar a la
vicaria i al/à escrivien lo nom del carrer i
de la casa, i com n 'hi havia bona quanti
tat aleshores seguien la l'Onda dels
malalts i donaven recapte a tothom. I la
parròqu.ia de Santa A1aria moltes voltes
com eixia al mig de la fuga del mal, que
fou los darrers de maig, juny i primers de

juliol, ne combregaven setanta o vuitanta
abans de tornar a casa, que lo pobrefrare
com tornava a la iglésia arribava molt
cansat de fer tanta ronda i de pujar tames
escales. j s 'ha d'advertir que los demés
malalts estaven al segon sostro per no
haver-hi de comunicar sinó tan solament
una persona que els governava. En los
combregars no hi anava ningun capellà,
sinó tan solament lo.fi'are que aportava la
custòdia i lo escolà que aportava l'atxa
encesa ( ..) i moltes voltes passava tot sol,
que no hi anava ninguna persona darrera
per acompanyar-lo, que era terror i com
passió de veure-ho, que sinó per la cam
paneta que sonava lo escolà no se n'havia
sentiment, i en sentir-lo passar lo feien
pujOl:

Miquel Parets, Dietari d'un any de
pesta (1651), Eumo Editorial, 1989

estudio

Fotos en una hora

Atención novios, regalamos un sensacional vídeo de boda

Plaça Mercat, 1 Benicarló



f6 PICO DELCASTlLLO ! RODOLFO SERRANO
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CD BENICARLÓ 4
CF SANT JORDI 2

En fmalitzar el partit (Benic~rló, 4 
Sant Jordi, 2) tothom coincidia:
l'àrbitre h~afavorit el Benicarló i

ha estat el principal impulsor de la derro
ta forastera ( 4 - 2). Això em porta a la
terrible conclusió que els meus migrats
coneixements de futbol minven amb el
temps.. Sempre he pensat que els pmtits
els guanyen o perden els jugadors i que
l'àrbitre pot decantar el resultar cap a un
dels dos equips en lm cas de matx igualat.

Des de la meua infinita ignorància
penso que la culpa de la denota del Sant
Jordi (Benicarló, 4 - Sant Jordi, 2) no va
ser exclusiva de l'àrbitre. Quan l'equip
del senyor Tena va marcar el segon gol
n'estic convençut que la immensa majo
ria dels qui hi érem al Camp véiem el pm'
tit perdut; fins i tot quan els forasters van
quedar-se amb dell homes sobre el telTeny
de joc dominaven la situació sense difi
cultats. Semblava que qui tenia un juga
dor de menys era el CDB (que va acabar
guanyant per 4 a 2) i es veia desvalgut
davant un Sant Jordi molt ben col'locat i
amb una plantilla amb totes les garanties.
A més a més no s'ha d'oblidar que entre
els que van perdre per 4 a 2 n'hi havia
cinc que coneixien perfectament el Camp
per haver estat anterionnent sota la disci
plina benicarIanda.

Va mTibar, després del descans (no 7),
la segona part. Amb el marcador a favor i
en inferioritat numèrica, els homes que
dirigeix Allberto FeITer es van mostrar
prou conservadors i no van aconseguir
crear cap ocasió clara de perill. De tot allò
que va passar després i fins aplegar al 4 a

2 definitiu ja n'ha parlat massa la premsa
provincial de la nostra província.

Malgrat la contundència del resultat (4
- 2) el meu gaudi no va ser complet car a
les. files forasteres hi havia massa gent
vinculada al meu poble i no em van dis
gustar gens 1t:s mm1Ífestacions de joia
escandaloses que realitzava la banqueta
visitant cada vegada que el Sant Jordi feia
un gol. Què hi farem, potser algun dia tor
nen a casa.

Es va produir algun incident amb UJ1a

cadira volant a l'altra banda de la tribuna
però per més que vaig estirm' el coll no
vaig veure res. Qui no es va perdre detall
van ésser els representants dels mitjans de
comunicació comarcals que, com gairebé
sempre, omplien de gom a gom la llotja
presidencial (tan sols lli faltava el guan
yador del concurs televisiu de l'Espanya
dels 60 "Los hombres saben, los pueblos
marchan"). Alguns d'aquests senyors es
va encapalTar a qualificar aquest
Benicarló, 4 - Sant Jordi, 2 de "derbi"
quan no és més que un simple partit de
"rivalitat". A veure si ens aclarim, els
únics pmtits que podem qualificar com a
"derbis" del Benicarló són els que es
juguen de tant en tant contra el Vinaròs, la
resta -Peniscola, T01Teblanca, Xert, Sant
Jordi ... - no són més que succedanis com
la malt o la xicòria,

El darrer quart d'hora es va viure
d'una manera tensa. Fin s i tot Juan
Cm'los (ex del COB) va tenir una irada
reacció contra l'àrbitre en ser expulsat i el
van haver de subjectar entre els seus com
panys per tal d'evitar una segura agressió.
Però el que em va deixar més mal regust
va ser l'espectacle protagonitzat per un
altre exjugador benicarlando en increpar
des de Ja banqueta de l'equip perdedor (4

2) el president del Benicarló.

Lamentable de veritat.
Una de les notíciesimp01tants del par

tit va ser la presentació en públic del nom
que han adoptat els membres de les pen
yes. D'ara en avant es veu que es diran les
"Brigadas caduferas".

Les seqüel'les de tota aquesta 11Ístòria
s'han viscut durant la resta de setmana i
les conseqüències que se'n poden derivar
poden a!Tibar a ser gravíssimes. Aixi,
m'han dit que s'ha comentat a la premsa
que el senyor l'ena després de perdre el
seu equip per 4 a 2 ha anunciat que s'està
plantejant la possibiltat d'inscriure el
Sm1t Jordi a la Federació Cataléma.
Atenció perquè ací ens la juguem tots. Si
se n'assabenta el senyor Villalba que lUl

diputat del PP es vol passar als catalans
igual ens quedem sense pacte de govema
vilitat i ja està l'empastre en dansa. El
senyor l'ena haurà el' obrm' mnb cautela i
adonar-se'n que -tal i com em va comen
tar lIl1 bon amic- existeix la possibilitat
que l'actuació de l'àrbitre fos premedita
da i dictada per les directrius del senyor
Joan Ramera mnb clm'es finalitats deses
tabilitzadores, Ja podria ser, ja.

Vull acabar donant unes dades per als
amants de les estadístiques. De les dues
vegades que s'han enfrontat en tota la
11Ístòria en pmtit oficial el CDB i el Sant
Jordi, el Benicarló ha marcat set gols i tan
sols n' ha rebut dos i ha aconseb'Uit sis
pLmts per zero el Sant Jordi, És increïble
com són de fredes i inhwnanes les xifres.

El proper desplaçament és a Segorbe.
El Camp del Sisterre habitualment se li ha
donat bé al CDB tot i que sempre acaba
havent-hi llenya, Segur que Biri Biri i els
seus no perdran el costlU11 de dur-se cap a
casa els tres punts i així poder mantenir
les opcions a jugar la lligueta de promo
ció d'ascens.

Avda, Corts Valencianes, 13
TellFax: 47 11 67 Benicarló

ALuMrNlos, CRISTALES, PERSIANAS
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El futbol base del Bellihort la millor manera d'aconseguir jugadors de futur

Aquest passat cap de setmana,
l'activitat al món del futbol base
va continuar amb una nova joma

da on els xiquets que formen part dels
diversos equips del C.F.Benihort va tin
dre, com sempre, sort diversa.

Pel que fa als nostres equips a la Lliga
Nort Aleví els resultats de la jornada 13a
van ser:

Benihort 'A' - 17 San Rafael - O
Benihort 'c' - 3 Xert - 3
Renihort 'B' - 4 Sant Mateu - 1
La classificació d'aquesta lliga aleví té

com a 11' el Benihort 'A' amb 39 punts,
2n el Vinaròs 'B' amb 36, ...5è el
Benihort 'C', ...com a llè el Renillort
'B' amb 13, ... i tanca la classificació 14è
el Vinaròs 'c' amb Opunts.

Per la seua part els nostres equips de la
Lliga Nord Benjamí, a la 10a jornada,
van tindre aquests marcadors:

Renihort 'A' - 6 Sportiu Rosset - 4

Benihort 'c' - l Xert - 6
El Benihort 'B' va descansar.
A la classificació és 11' el Benihort

'B' amb 28 punts, 20 el Vinaròs 'B' amb

27, ... 7è el Benihort 'A' amb 12, ... 10è
el Renihort 'c' alub 3, i tanca la classifi
cació, llè, el Vinaròs 'c' amb Opunts.

J6J ELOi BAYJUU([ ,~ LAURA LLOPiS

CH.Benicarló Masculí - 20 C.H.EI Vendrell - 23

C.B. Benicarló 75
Benicense 65

Al eH. Benicarló no l'afectaren els ,toITons nadalencs i
començà l'any amb bon peu en desfer-se del Benicense
per deu ptmts d'avantatge.

Malgrat comptar amb el màxim anotador de la lliga, el
Ben:icense només va estar per davant en el marcador en els pri
mers minuts, on el Benicarló no estava en el paltit fins que va
despertar.

El gran paltit de Anselmo i la força sota els taulers que va
demostral' Manolo van donar al Berucarló un altre aire i es va
pOSal' per daVallÍ en el tanteig fins a la fi de la primera meitat
on terua una petita ventatja.

L'equip local va sortir en tromba a la segona meitat i va
aconseguir posar-se fins a setze punts per davant. Tot i això el
Ben:icense no es va donar per vençut i a falta de pocs minuts es
va posar a tan sols a lm punt del Benicarló (60-59). La respos
ta d'aquests va ser contundent i no van tindre de patir per guan
yar el p31titja que el paI'cial va ser de 15-6.

Així, paI'eix que l'any 1998 ha començat be per al
C.B.Benical'ló, les pròximes setmanes ja veurem si el
Berucarló comença a rutllar o si aquesta victòria només és un
regal amb retard del reis mags.

E
l passat diumenge es va disputar una nova jomada
d'hanbol, al Pavelló Poliesportiu Municipal de
Benicarló, corresponent a la categoria de 3a Catalana.

Els xics no van poder aconseguir la victòria davant el sempre
complicat equip d"El VendreU', un eqtup que va demostrar
perquè està classificat en nlillor posició que els homes entre
nats per Forés. Tot i això els benicarlandos van fer un bon par
tit que van perdre al final. La setmana que bé tomaran a jugar,
però en aquesta ocasió hauran de viatjar a les commques del
sud de Catalunya.

C.H.Benicarló Femení - 25 CH.Flix - 5

L
es xiques del Club de Handbol de Benicarló van enca
minades ha aconseguir el títol de campiones de la cate
goria de 2a catalana, i per tant l'ascens a la. El fàcil

triomf de les benicarlandes davant el Flix les ha consolidades
al liderat de la classificació, encara que empatades a plmts a les
segones classificades. Per això, el pròxim diumenge 25 de
gener, el paltit davant l'Amposta serà el que decidisca si les
xiques són o no les campiones de la categoria.

Des de La Veu llancem un fOlt crit perquè tots els aficionats
de l 'handbol acudisquen al Pavelló Poliesportiu de Benical'ló
per portar amb el seu suport al handbol femeni a la consecució
d'aquest títol tan desitjat.
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Aprendre
Acabo de veure un IIibrc molt curiós. 'Dictagol',
és un recull de dictats en la llengua catalana que
utilitzen el món del futbol com a tema. Genial.
Mai hc entés per què un pobre Josep anava els
dies a comprar al supermercat o pel' què Maria
rebia sempre tots els regals, tal com ·passava en
els meus dictats.

I Sempre he tingut llna especial adm.iració pels mossens.
. Des que era menut, més que ara s'entén, he pensat. que en

I
aquesta vida plena de competèlJcia, el més impOl1ant és

saber vendre el producte. Els sacerclots saben fer-ho. Han de
saber resar, parlar i, fins i tot, cantar. Intenten an'ibar al
seu objectiu des de tots els punts possibles.

En el món de l'ensenyarl1ent això no passa gai
rebé mai. Aprendre és sinònim de sacrifici i,
especialment, molt especialment, cI'a
v01Timent. Per saber més coses cal
passar-ho abans malament. Com deia
la intToducció, quan jo anava a escola

I gairebé tots els professors i totes
lles professores utilitzaven exem

ples distants, tòpics i patètics per
tal d'explicar el seu temari. A.ixí,
vaig aprendre a sumar amb les frui
tes que Josep comprava al supermer
cat i vaig diferenciar els diferents
complements (directe i indirecte)
amb els regals que sempre li feien
a Maria,

Joan Pau II ja ha tret a la
venda Lm rosari en CD, Intemet és
plena de receptes de cuina i, en canvi, els
nOS/Tes xiquets i xiquetes continuen aprenent amb Josep i
Lluïsa. No entenc per què no es pot canviar el subjecte i inclou-

PER ÀLEX GOZALBO I BELTRAN
I\ST1301.<\"T D1'~ COMUNICACIÓ AIJDlOVIS\iAI.

re noms com De La Peña, Jm'dan o Arantxa i per què no es
deixa de sumar fruites per fer el mateix amb pLU1tS o curses
guanyades.

La situació es posa encara més complicada quan s'arriba al
Institut (en la meua època). No era suficient amb demostrar que

sabies la lliçó sinó que, a més, calia donar a
entendre que Lm havia estudiat molt. Allò

important no era què s'aprenia sinó com es
feia (amb sacrifici). No sé si ambla refonna
escolar s'ha canviat alguna cosa però jo
diria que no. Josep i Maria continuen fent

de les seues.
A continuació dono alguns
exemples, a mode de suggerèn
cia, per mirar de canviar els

tòpics: tobar la velocitat mitjana
d'un tren (trobar la velocitat luitja

na de la pilota que va xutar
Robelto Cm'los), una fracció
és com una part de pastís (una

fracció és com una divisió de la
NBA), Josep li regala un cotxe a

Maria (LOI'enzo Sanz li regala Lm
cotxe a Karembeu), possibilitats de ser
m.i1ionari gràcies a la loteria (possibli

tats cie ser milionari gràcies a LUla travessa), etc,
Aprendre no ha de ser dificil a la força, tot i que a al¡,runs els

coste aprendre aquesta lliçó.

• SER MAESTRAT

TRES
.......

ON MULTITUD
DE OVENTES

Cadena. SER

• ELS PORTS RADIO (Morella)

• RA.DIO EBRE

Cadena DIAL

40 Principali(~s

SU NEGOCIO LO CONOCERAN 8"1.000 OVENTES
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ACTIVITATS

Dijous 22 de gener
Organitzat per l'Associació de la Dona,
Viatge a La Nucia (Benidorm) i a
Guadalest.
Sortida des de la plaça sant Bartomeu a les
6:30 hores del matí. Arribada a la Nucia,
després a Benidorm, i per la vesprada visita al
poble de Guadalest.
Preu 1.100 pessetes, esmorzar i dinar inclo
sos. Venda de tickets: dimarts 13 de gener, de
11 a 12 hores del matí, i de 17 a 18 hores per
la vesprada.

La pl'opera setmana ja comencen els actes de la carxofa bellicarlallda I
-_._------------

Constitució, 'Joia-Concurs; i a les 18:30h,
Cavalcada amb llançament de coques.Divendres 16 de gener

Organitzat per la Confraria de Sant Antoni,
Festa de sant Antoni, Vol de campanes i
tradicional cavalcada amb les típiques Uoes
i coques dels majorals.
Lloc: Eixida a la plaça de l'Ajuntament.
Hora: 18:30 hores.

Dissabte 17 de gener
Organitzat per la Confraria de sant Antoni,
'Festivitat de sant Antoni Abat'.
Actes: A les 10:30h Missa Major amb la
Benedicció d'animals i gran solta de coloms.
A les 12:00h, Sorteig. A les 16:00h a la plaça

Titànic, continua per 2a setman l' expectacle de les grans produccions
The Game, l'altra pellicula, plena d'acció, a la nostra ciutat

f6 REDACCiÓ

L'enfonsament del Titànic es la
base per a desenvolupar una
història d'amor entre una xica :
adinerada i un jove dibuixant.
Eixint del catastrofisme típic que
sol anar aparellat a les filmacions
d'aquestes pel licuIes, la narració
està plena de detalls amb una.
excellent fidelitat històrica i
excellents efectes especials

L'atra pellicula que ens ofereix
el cinema Regio de la nostra ciu
tat, és la història d'un milionari
que està abolTit de la vida que
porta i necessita altres emocions,
que només li ho podra oferir el
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I EL CÒMIC SETMANAL DE XAVIER BURRIEL

El carro la coca i el dimoni fan sant Antoni
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Cartellera de Cinema de Benicarló y Vinaròs
ESTRENES NACIONALS

Equipats amb [JO I DOLBY ESTEREO DIGITAL I
HORARIS HORARIS

dc div0ndrcs 16 a dilluns 19

Di\"cndrcs: 22:0011
Dissabte : 18:3011 i 22:0011
Diumenge: 18:3011 i 22:0011
Dilluns : 18:3011 i 22:0011TITANIC

2A SETMANA

BENICARLÓ

~
The Game

M¡CHAEL DOUGLAS

de divendres 16 a dilluns 19

Divendres: 22:3011
Dissabte : 20:0011 i 22:30h
Diumenge: 17:3011, 20:00h i 22:30h
Dilluns : 20:0011 i 22:30h

de divendres t6 a dilluns 19
VINARÒS dc divendres 16 a dilluns 19

Divendres: 22:0011
Dissabte : j 8:3011 i 22:00h
Diumenge: 18:30h i 22:0011
Dilluns : 18:30h i 22:0011
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TITANIC

2A SETMANA

COLISEUM

George de la jungla
WALT D¡SNEY

Divcndrcs: 22:3011
Dissabte : 19:4511 i 22:3011
Diumcngc: 17:3011. 20:0011 i 22:30h
Dilluns : 19:45h i 22:3011
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