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El Cap de meteorologia de la Televisió de Catalunya va donar una conferència sobre el temps

La Veu va visitar

el Mercat Central

i va regalar els

seus exemplars

Tomàs
Molina,

meteoròleg
de TV3, va

estar a
Benicarló

Festival de Cinema de Peníscola:

Gran quantitat
d'estrelles del

cinema durant
els primers dies

Proyastec-Beyso F.S.:

Els benicarlandos
hauran de remuntar un

4-1 advers a la Copa

El Dia Mundial sense

Tabac també es va
celebrar a Benicarló
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EDITORIAL
El partit, el poble i l'elegància del poder,

La setmana passada va succeir un fet insòlit, per segona vegada es
va portar al Ple Municipal un mateix punt que ja s'havia debatut
i votat al mes de març: l'Homologació i Pla Parcial de la partida

Povet. S'havia de tornar a votar, i ara de forma urgent La causa era que
a l'anterior Ple, el portaveu del grup Popular, Sr, Molina es va abstenir
al'legant dos motius, per una banda el seu desacord amb el projecte (en
coincidència amb els regidors de l'oposició) i per una altra banda per
tenir familiars afectats (una questió d'elegància, segons paraules sel.les).
Per tant, amb el resultat de la votació de 8 favorables i 9 abstencions, no
es va aconseguir la majoria absoluta de 9 vots requerida per tirar enda
vant el projecte.

Aquesta circumstancia, a més d'una paralització del tema per paIt de
la Conselleria, ha posat al descobert tensions dintre de l'equip de
govern, on alguns dels seus membres demanden del regidor
d'Urbanisme més informació i paIticipació col· lectiva en les actuacions
d'aquesta àrea.

Sembla que el Pla Parcial proposat per al Povet, encara que modifi
que l'anterior Pla Parcial de l'any 1988, no el millora substancialment
El Pla nou presenta, segon~ sembla, diverses anomalies, un extrany
traçat dels carrers que no facilita la comunicació amb la mar, excessiva
fragmentació de les zones verdes, alt cost d'urbanització front a la baixa
edificabilitat permesa, etc.. Pensem que hauria estat més convenient
rectificar-lo, treballaI' a fons la problemàtica i dialogar fins a trobaI' el
consens de totes les forces polítiques del consistori, abans de debatir-Io
al Ple municipal.

Però, després de dos mesos, finalment s'ha imposat la disciplina de
paItit per a aprovar una ordenació al Povet que no agrada a la majoria
del Consistori.

Que hem de fer, primer és el paItit i desprès el poble. PaI'afrasejant al
propi regidor Molina, es veu que les votacions al PP deuen ser una
qüestió d'elegància. És clar que amb situacions com la provocada pel
grup municipal del PaItido Popular, desacrediten encara més a laja des
prestigiada classe política.

El temps a Benicarló

E
l popular presentadaor d'EI Temps a TV3, Tomàs Molina, ha
passt per la nostra ciutat on ha realitzat una xenada sobre el
temps, les prediccions meteorològiques i la relació amb i'agri

cultura. Xerrades com aquesta són de les que ajuden a conveltir el
temps, noticiariament parlant, amb un aconteixement més quotidià i a
l'abast de tots. Enhorabona a Alambor i la Caixa Rural pel treball en
favor de la divulgació de la meteorologia.

El Telèfon de La Veu

964-46-16-18
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El Cap de meteorologia de TV3 va donar una conferència patrocinada per la Caixa Rural i l'A.C.Alambor

El meteoròleg, Tomàs Molina, va estar aBenicarló
J?'JJ JSU4EL MATEU

El conegudissim i
entranyable home del
temps de TV3, Tomàs

Molina, va palticipar el passat
dijous, dia 4 de juny, convidat
per la Caixa Rw'aI de
Benical'ló i per l'Associació
Cultural Alambor en una con
ferència sobre les relacions del
temps i l'agricultw·a. La Sala
de Conferències de la Caixa
Rural Sant Isidre va ser el lloc
escollit pels organitzadors per
a que es fera l'esmentada con
ferència.

Aquest meteoròleg és un
dels màxims especialistes en
temes mediambientals i sens
dubte va despertar gran expec
tació entre el gran públic de la
nostra ciutat, el qual va omplir
la sala durant I 'hora i mitja
que va durar la seua exposició.
Molina va compmtir estones
de molta professionalitat, amb

Tomàs Molina a Benicarló

estones de molta ironia, la
qual cosa va fer més entretin
guda aquesta conferència.

Molina: "a TV3 no
fem tantes generalit
za"cions i ens fiquem
més profundament
amb la realitat
meteorològica del
moment"

L'home del temps de la
televisió nacional de
Catalunya va escomençar par
lant una mica de I 'història de
la meteorologia, intentmlt
explicar els inicis d'aquesta
ciència, i altres mètodes rela
cionats amb fets històrics de la
meteorologia. Després va par
lar de com es realitzaven les
previsions meteorològiques,
cosa desconeguda pel gran
públic, i al mateix temps va
dedicm'-li una estona al fenò
men de la tempesta, així com
les tècniques utilitzades per a
poder controlar tots els fenò
mens meteorològics. Per a
concloure la conferència,
Molina es va dedicar a parlar
sobre el medi ambient, expli
cant una mica quina relació
existeix entre les coses que
nosaltres fem i com aquestes
coses poden actuar al voltant
del mateix, a més de contestar
a les preglmtes del públic
assistent

Tomàs Molina va atendre
mnb molta amabilitat al nostre
setmanari, i ens va pm'lar d'al
guns temes que considerava

El presentador d'EI Temps de TV3, Tomàs Molina, acompanyat
del Directo,' de la Caixa Rnral i el President de la Cooperativa

molt imp01tants. Primerament,
quan vam preguntar-li per què
exisstia tanta diferència entre
les previsions del temps de la
TV3 i les de la resta de televi
sions estatals, Molina ens afir
mava que "no crec que nosal
tres tinguem sempre la raó a
nivell de prediccions, l)erÒ el
que passa és que a TV3 dedi
quem més temps a parlar
dels mateixos fenòmens.
Amb això vull dir que com
nosaltres no fem tantes gene
ralitzacions ens fiquem més
profundament amb la reali
tat meteorològica del
moment; a tot això, influeix
el fet de que nosaltres som
més sensibles al temps que
fa".

Un dels temes més desta
cats va ser el de la diversitat
climatològica que existeix a la
mediterrànea, ja que en zones
molt pròximes el temps pot ser
molt diferent a la mateixa
estona del dia, Molina va afir
mar que "això es degut a que

AUTO ESTELLER ESTELLER IMPORT
·e-.-.- • ®~1:r\1

Benicarló Vinaròs Benicarló Vinaròs
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Ursula Andress pricipal estrella dell0é
Festival de Cinema de Peníscola

16 REDACCI6

Ursula Andress y
Carles Santos van
obrir brillantment el

10é Festival Internacional de
Cinema de Comèdia de
Peníscola_

El reconegut pianista i
compositor Carles Santos va
oferir un extraordinari concert
de piano al Saló Gòtic del
Castell de la Ciutat peníscola
na davant 200 actors, perio
distes y autoritats que l'aba
notaren, com a inauguració
del Festival de Cinema de
Comèdia, el qual es desvolu
parà fins a aquest pròxim dis
sabte, dia 6 de juny, i que té a
Ursula Andress com a figura
estelat,.

COlli a cada edició gran quantitat d'actors i actrins fan acte de presència al
Festival Internacional de Cinema de Comèdia de Peníscola

gena Otimpíada
Matemàtica

L 'alumna de l'lES
Ratnón Cid de
Benicarló, Ester

Llorach Ayza, que està
cursant 2n d'ESO, ha que
dat subcatnpiona de la
Comunitat Valenciana de
la 9na Olimpiada
Matemàtica.

Properatnent l' alwnna
del centre benicat'lando
participm-à a la fase estatal
de l'Olimpíada
Matemàtica que es cele
brarà a Carboneras, locali
tat de la províncIa
d'Almeria.

Ursula Andress va
atraure a les càma
res de tots els mit
jans de comunica
ció, entre elles les de
LaVeu

Santos, de rigoròs negre
. como és habitual, durant 35
. minutos "va exprimir" el

piano atnb una selecció d'al
gunes de les seues creacions,
finalitzant totalment mullat
de suor,

Ursula Andress va a1:I-aure a
les càmares de tots els mitjatlS

de comlwicació, entre elles
les de La Veu.

Elegatltement vestida, por
tava una falda de seda negra i
un body espectacular, la ruti
lant estrella va atmar un gran
rebombori de càmat'es a la
seua an1bada al castell; i és
que enguany s'ha superat tot
el récord de periodistes i tèc
nics acreditats, cent cinquanta,

Al concert i a l'acte inau
gural Vatl assistir personatges
com Silvia Marsó, Carles
Pons, El Màgic Andreu,
BeatJ1z Cat'vajal, Juanjo
Menéndez, Femando Esteso,
Xabier Elon-iaga, Maria

AsqueJ-ino, Femando
Guillem, Alfredo Landa,
MaJ1atl0 Ozores, y Luis
García Berlanga, ademas de
Ursula Andress,

En el pluners dies de festi
val l'afluència, tant d'actors
com d'espectadors, ha estat
molt important. La gent de
tota la comat'ca s'interessa
molt pels actes que s'estan
realitzant al festival. El passat
dimecres, 3 de juny, el saló es
va quedar menut per a poder
veure debades la pel'Hcula
Tarrente el brazo tonIa de la
ley, de l'espatlyol Santiago
Segma,

Espectacle taetral
a l'lES Ramón Cid

El pròxim divendres,
dia 12 de juny, els
amants a l'especta

cle teatral tenen una cita
obligada atub l'lES
Rmnón Cid de Benicat'ló.

En aquesta ocasió es
representarà l'obra Mans
enlaire!, de Ramón Folch i
Camat'asa.

Ja sabeu, des de les
22:00 hores un bon espec
tacle per als gran afecio
nats a les representacions
teatrals,

U n bon basquet de
sabroses carxo
fes a la Caixa

Rural Sant Isidre de Benicarló, així com a
l'Associació. < Cultural Alambor, perquè
amb el seu esforç i treball aconsegueixen
portar al nostre poble personantges tant
reconeguts com Tomàs Molina, de TV3.

Una de rasposa i
enverinada a les
]X)1·lèmiqLe') obres

que s'han escomençat al Mercat Central
de Benicarló, les quals es produeixen en
dates on el mercat pot rebre més afluèn
cia de visitants. A ben segur que els
turistes que arriben a l'estiu s'aniran a
altres establiments més accessibles.

Carrer Major 40

12580 Benicarló

Tel. : 461657

Fax.: 765280

---
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Oda a la Placeta dels Bous

Font d'alegria i de vid~ .
Sutidór d'aigua pura i crisfalina
Font de frescor i d'enyorança

Glòria del poble i il'lusió del foraster

Font com aquesta no la hi ha al món
Fontana tant il'lustre no la veuràs enlloc,
ni la de Mon~uic en tot el seu esplendor

es comparable a la de Benicarló.

Gràcies, Mundo, Cuenca i Mañà
per posar al mig del poble

aquest digne element d'aigua
ben resec i popular.

Només fàlten tres figures
la de Mundo, Cuenca i Mañà.

La nova placeta dels bous
amb el seu nou element d'aigua?

f;. V,.. J, ¡;,~& el Sant Francesc, 95 Benicarló

Ràdio ONA

iÓ X¡MG BUENG

Prompte farà tres mesos que s'hi va
fer la benedicció a càn-ec de
Mossèn Tomàs de les noves ins

tal.lacions de radio L'ONA, i amb aquest
simbòlic acte s'hi va encetar la tercera
etapa d'un ens hertzià que durant els
noranta ha patit un veritable calvaIi.

Ara que aquestes instal.lacions són de
les més modernes de la comarca, gracies
a la voluntat ferma de contades persones
que no ha defallit mai, segmament hi
hamà una tendència a oblidaI' el menys
preu que des de l'aconseguiment d'una
llicencia d'emissió per part del PSOE fins
ara ha patit aquesta emissora municipal.

Possiblement pocs saben que després
del tancament de l'emissora a l'inici de la
primera legislatura del PP, van ser socis
d'Alambor els que van presentar un pro
jecte i un proposta al regidor de cultura
d'aleshores, sr Patrici Comelles, per tal
d~ recomençar amb les seues emissions,

Casualment la proposta d'ubicació era la
mateixa que ara s'ha fet a la tercera plan
ta del casal MunicipaL

Després de reobrir les emissions amb
molt voluntarisme i infinitat de proble
mes (aluminosi, robatoris, enfi'onta
ments, publicitat, etc), s'hi va aconseguir
consolidar una programació més o menys
digna però sempre marcada per les defi
ciències de l'edifici on estava situada; i
per aquest motiu el Bloc Nacionalista
Valencià (BNV) va demanar en reiterades
ocasions una solució a aquesta problemà
tica.

Només ara per la necessitat de trame
l'emüsora perquè a aquest l'espai s'hi
anava a fer un nou edifici social; els tèc
nics municipals van trobar la mateixa
pedra filosofal d'Alambor, i per tant acer
tadament el sr Flos va decidir aprofitar el
Casal Municipal per fer les obres
necessàries per traslladar l'ONA allí.

Però ara que la ràdio té les condicions
tècniques ideals, cal que el fantasmagòric
Organisme Autònom de Mitjans de
Comunicació i l'ajuntament s'hi plante
gen seriosament quins objectius volen

aconseguir, ja que si només es queden
amb la carcassa bonica i no són valents
de donar-li un contingut acceptable tor
naran a menysprear aquesta ràdio publi
ca.

No cal ser massa inteLligent per saber
que ara cal dotar-la d'una prograIllació
pròpia que engresque a tots els ciutadans
amb prograIlleS de qualitat i en valencià,
i per això no s'ha de confiar no només en
el voluntarisme, sinó que és necessari
destinaI' diners a contractar més personal
qualificat, comprar més recmsos mate
rials com unitats mòbils per retransmetre
un ple de l'ajuntaInent aIllb qualitat, cer
car empreses que gestionen acmadament
una publicitat que ajudaIü a l'ajuntament
a mantindré l'Ona, etc.

Hem de ser conscients que l'aposta per
l'ONA ha de ser valenta i ferma, perquè
té molt de futuI' en tots els aspectes que
ens hi podem imaginar, i sobretot perquè
Benicarló no té cap emissora radiofònica
que s'hi preocupe pels seus interessos i
per daImmt de tot que no depenga dels de
fora.'
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La Unió ·exigeix que es fique en pràctica el
mecanisme d'intervenció per a les mercaderies

J6¡ UNiÓ DE LLAURADORS I RAMADERS - COAG DEL MAI!:SI1?.AT
---------- ------ ---- ---------------

L
a Unió de Llaumdors i
Ramaders - COAG del Maestrat
insta a les autoritats de la Unió

Emopea a que es pose en fi.mcionament
['acord pel qual s'establia un mecanisme
d'intervenció amb caràcter d'mgència per
tal d'eliminar les traves a la llime circula
ció de mercadelies. A l'hora de redactar
aquest comunicat, quatre camions valen
cians amb fruita van ser detingunts en
tenitori francés pel bloqueix de les auto
pistes fi:anceses que està realitzant un sin
dicat de transport fi-ancés. Els. camions
detinguts procedien de Bèlgida, AÍtea,
Carlet, i Tw-ís-Real de Montroi i Catadau_

La Unió assenyala que a partir d'ara
escomença l'enviament massiu de fi'uites
des de la Comunitat Valenciana cap a els

mercats europeus, i és per això el moment
de posar tots els mitjans a l'abast per a
que la campanya de fi-uita d'estiu no es
tire periena en Wl any del qual s'esperen
bones espectatives.

Davant la necessitat de que
aquesta situació preocupant
no succeda, La Unióha ha
sol-licitat una entrevista
amb el president de la
Generalitat, Eduardo Zaplana

Davant la necessitat de que aquesta
situació preocupant no succeda, La Unió
de Llauradors i Ramaders - COAG ha

sol-licitat aquesta passada setmana, una
entrevista amb el president de la
Generalitat Valenciana, Eduardo
Zaplana, per la seua situació com a
President de la Comissió i del Comité de
les Regions d'Europa, per a poder analit
zar aquesta impOltant qüestió que interes
sa i preocupa molt al llauradors valen
cIans.

La Unió va indicar a la carta dirigida a
Zaplana que les vagues, els atacs, i les
amenaces als distribuidors, p01ten com a
consequència per a les nostres produc
cions un descens de preus generalitzat,
l'anuHació d'encànecs per pmt de
França i el desviament de productes a
altres mercats.

CECS

J6¡ 1. R_ RAMÍREZ

,
Es un fenòmen caracteristic que es

dona en anys electorals. Aquesta
vegada, però, la temporada s'a

vança preveent Lma llarga tanda de pro
paganda triomfalista. El més important,
a partir d'moa, és donar la impressió que
es fan moltes coses, encara que no es
tinga clar ben bé per a que valen_ No és
important racionalitzar els esforços i, el

que és més greu, els recursos dels diners
públics. Els nostres inestimables gover
nants desembarquen en una dèria desen
fi-enada per les òbres públiques_ Ja veu
rem després si el projectes ejecutats
seràn els més adients. Ja vorem si s'ha
gueren pogut esperar una mica per
desenvolupar 1ma idea més racional, si
hagueren pogut fer cas d'alguna proposta
o suggerencia de l'oposició. No, certa
ment, estan massa capficats en acumular
uns èxits banals que s'extingiran com el
fum d'una falla poc desprès de les elec-

cions de l'any vinent. Per això caldria
començar, els ciutadants a passar comp
tes. Desprès, serà massa tard i haurem de
tornar a fer un repàs de les promeses
oblidades, dels pecats comesos, i els
laments es sentiran per tot el terme. I
agantar quatre anys més, perpetuant l'afi
ció innata d'alg1ms politics locals a viure
de la política mal feta i a menjar llagos
tins amb els diners de tots. Si estem dis
posats a alimentar la prominent panxa de
l'amo, podem tapar-nos els ulls i fer com
que no passa res. Això és el que volen.

RÀDIO BENICARLÓ

EMISSORA MUNICIPAL
107.3 FM

Méndez Núñez. 91
TeJf.. 47 35 44

BENICARLÓ

Lt\ NOSTRA TELE
Avda. Marqués de Benicarló, 27

Telf. 47 1983
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Celebració del Dia Mundial Sense tabac

Curs monogràfic sobre
Associacionisme

L'.IVAJ va realitzar, durant
els dies 22, 23 i 24 de
maig, un curs monogràfic

sobre Associacionisme a la loca
litat castellonenca de COltes de
Arenoso, que estava dirigit als
joves de l'Alt Mijares. Els aspec
tes a destacar van ser la creació i
legalització d'una associació.

El Director General de
l'IVAJ, Chímo Lanuza,
va fer l'acte de cloenda, el

passat dijous 28 de maig, del
Curs de Gestió Empresarial que
es va celebrar, durant quatre
dies, a l'Espai Jove de Peníscola.

Aquest curs, realitzat per tèc
nics del Programa de Creació
d'Empreses de l'IVAJ, va comp
tar amb la particiació d'uns vint
joves interessats en obtindre un
nivell de formació empresarial
que pelmeta desenvolupar pro
jectes amb plenes garanties.

Incrementar els conelXl
ments al voltant dels perills
que suposa el tabaquisme, és
un dels objectius de la cele
bració d'aquest dia mundial,
intensificant la informació
relativa del mateix, així com
exposar les activitats que es
realitzen des dels diferents
àmbits de la societat. Per això
es va convidar, durant el pas
sat diwnenge, a que les per-

Els joves són,
durant aquesta edi
CIO, la població
escollida per
l'OMS com a
població diana en
la prevenció de l'e
pidèmia del taba
quisme

SALUT P[JBLICA ¿,lREA 01

dors-iprotegir a l~ població sone-;-fumadore~blidaren
no fumadora a la Comunitat els hàbits de fumar durant 24
Valenciana. hores.

El Dia Mundial Sense
Tabac respon al compromís
de l'OMS d'infònnar als
consmnidors dels riscos reals
del tabaquisme, i inste als
governs i comunitats a inten
tar aturar aquest greu proble
ma de salut pública, promo
guent la senyalització i respe
te dels espais lliures de fum
tal com indica el Real Dec\et
192/88 del 4 de març de 1988
CBOE núm. 59).

Per a aquest any l'OMS
amb el lema Creixent sens'e
Tabac vol cridar l'atenció i
vol la col'laboració de cada
sector social amb l'objectiu
de facilitar la disminució i
l'abandonament del tabaquis
me aixi com a respectar i afa
vorir els espais sense fum; al
mateix temps que recordar
una volta més la necessitat de
delimitar la publicitat directa
i indirecta del tabac.

----------_._---

El passat diumenge, 31
de maig, es va cele
brar l'onzé Dia

Mundial Sense Tabac, pro
mogut per l'Organització
Mundial de la Salut (OM,»),
que per a 1998 ha escollit el
lema Creixent sense Tabac.

Els Joves són, durant
aquesta edició, la població
escollida per l'OMS com a
població diana en la preven
ció de l'epidèmia del taba
quisme, intentant sensibilit
zar a la societat de la necessi
tat d'intensificar les mesures
per a evitar l'adicció dels
joves a la nicotina i la seua
protecció davant el fum
ambiental del tabac.

La Generalitat Valenciana,
per mitjà de la Direcció
General de Salut Pública de
la Conselleria de Sanitat, s'ha
sumat, una vegada més, a
aquesta iniciativa, que coin
cideix amb els seus propis
esforços i interessos per dis
minuir el nombre de fmna-

fi6J SUSANNA ANGLÉS

Enric Moya, regido a l'Ajuntament
de Benicarló, encapçala el Bloc
que, d'ençà uns quants dies, està

en ple funcionament, sobretot, després de
la seua presentació oficial el divendres 15
de maig; però al voltant d'aqueixa data
va produir-se un fet de molta considera
ció, ja que el Bloc Nacionalista d'ací, de
Benicarló, va publicar el primer número
del seu Bulletí Informatiu.

La publicació comença amb una pre
sentació sota el lema Fem Camí, Fem
Bloc, i aprofita per parlar de les idees del
Bloc "és un projecte iHusionaiJ.t '. inte
grador que serveix als interessos de
tots sense servilismes, que defensa la
realitat de viure com a valencians".
També manifesten que la seua presència
a Benicarló i a la comarca no és cap
novetat "el nostre. treball ve de fa

temps, ve del compromís de molts
benícarlandos per encetar una nova
etapa dins del valencianisme polític".

Bloc:"som gent amb una
trajectòria intensa per al
progrés dels nostres pobles
i ciutats"

Aquest bulletí també fa referència "a
la realitat social que demana la nostra
presència amb més força i determina
ció". Pel' als integrants del Bloc, aques
ta publicació, també té uns qualifica:.
tius "som gent amb una trajectòria
intensa per al progrés dels nostres
pobles i ciutats, amb vocació reial per
tal de reivindicar la potenciació del
sector productiu valencià, les xicotetes

i mitjanes empreses, l'explotació fami
liar agrària, el comerç local i tradicio
nal".

A l'hora de parlar d'expectatives elec
torals, la publicació parla que s'espera
aconseguir 2 diputats a les Corts
Valencianes i 3 o 4 regidors a
l'Ajuntament de Benicarló, això junta
ment amb la pèrdua de la majoria absolu
ta del PP.

Les propostes del Bloc giren en torn a
les millores en les comunicacions ferro
viàries, al manteniment i la competència
del sector agrari i ramader, a la subssitèn
cia de la indústria, a les actuacions niédi
ambientals, a la solució dels residus
industrials, a la creació d'una indústria
cultural potent, a una COlTecta ordenació
del telTitori i a un flltm per a la joventut
amb més espectatives de treball i de for
mació.
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Bunyol Estiuenc !

E
l mussol últim3.l11ent s'esta fent

. - una mica panxacontenta, segma
ment per les calors estacionals,

per aquest motiu cada cop li costa més
donar volades a la recerca de temes per
omplir setmanalment aquesta secció tant
poca solta.

El mussol, com pardal rapinyaire que
és, ha tomat a aprofitar-se'n d'lm tema
tractat a La Veu, aquesta vegada el del
Tema de la setm3.11a passada, per decidir
on anar a observ3.1' primer i escriure des
prés.

El mussol només començat jlmy s'hi
va acostar a veore in situ les tasques que
l'empresa líder en adjudicacions d'obres
municipals havia encetat a la plaça del
Mercat Nou per canvi3.1'la fisonon1Ía d'a
quest indret emblemàtic del comerç de la
ciutat, sobretot pel record que hi pOlia a
molts éssers ja granaets d'unes relacions
comercials ancestrals força allunyades de
les noves maneres del consumisme

actual.
El mussol va comprovar com a la p3.1i

nord d'aquesta plaça unes quantes maqui
nes anaven assolant tot allò que se'ls
posava davant: voreres, zones blaves, etc;
i per tal de facilitar aquesta tasca sense
perill els humans Oper3.11S de Lain havien
tallat la circulació de vianants per aquest
lloc, oblig3.11t-los a desviar-se sense previ
avis fins altres camins alternatius.

El mussol no pot deixar de compartir
les denuncies dels partits a l'oposició
municipal quan consideren que aquest
projecte de millora només és una mena
de rentada de cara de la plaça ja que no
contemple altres solucions més valides
per a la dinan1Ítzació comercial d'aquest
mercat públic.

El mussol considera que els humans
de l'equip de govem del pp només volen
fer-li a la plaça del Mercat Nou un vestit
de ball de gala nou sense canvi3.1'-h la
roba interior, i per això ni s'han plantejat

veritablement altres alternatives, com les
que els éssers humans nacionalistes del
BNV els donaven de fer-hi a la zona un
aparcament subtenani per millorar glo
balment el S'Teu problema d'aparcament
dels seus voltants.

El mussol creu que els éssers humans
del pp han actuat amb massa prepotència
tirant endavant ara aquest canvi conjun
tural sense tindre en compte per a res els
mals de caps que generarà dmant l'estiu
no només al comerç del Mercat i vol
tants, així com als éssers hwnans cadu
fers; sinó també a la nTLmió de tmistes
que cridats per la bandera blava vindran a
Benicarló i tomaran a trobar-se amb la
inefable constatació que els humans d'a
questes tenes són tant treballadors que no
poden ni parar a l'estiu.

El mussol esta convençut de que l'a
fany electoralista popular els esta fent
perdre de vista la seua promesa electoral
de "solucions amb eficàcia".

NOM

DOMICllJ

Fitxa de subscripció

COGNOMS

POBLACIÓ CP TEL

Se subscriu a LA I¡~ k g~ó, per l'import 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

Remeteu aquesta butlleta i la domiciliació bancària per 4.680 pts (52 números, anual) a Associació Cultural la Feram de
Benicarló (CI Sant Francesc, 95 Casal Municipal· 12580 Benicarló)

Signatura:

BANC/CAIXA

ADREÇA

d

Domiciliació bancària

POBLACIÓ

de 199

CP

NOM I COGNOMS DEL TITULAR DEL corvWfE
:-=-:..:=-="-'--"-'''------------

Codi de Compte Entitat Sucursal Control Compte número

Senyors: els dema~o que, fins a una nova o~'dre, atengueu els rebuts que els presentarà l'Associació Cultural la Fe.-am de Benical"ló per l'im
port de subscnpclO a~ I¡~ k g~.

Signatura: d de 199

'------------------------------------------------'

I\n
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La Veu de Benicarló va regalar exemplars a tots els comerciants
~ I-?'EDACCIÓ

Des d'aquest setmanari continuem tre
ballant per a Benicarló, i com es cos
tum en nosaltres ens solidmitzem en la

gent de la nostra ciutat. Per això, el nostre
Redactor, Ismael Mateu, va visitar, un per un,
tots els comerços del Mercat Central de
Benicarló per tal d'entragar f,rratuitament un
exemplar del nostre setmanari de la darrera
edició (La Veu 137), en la qual es parlava de la
projecció cap al futur del Mercat i de l'home
natge a la pescatera Mercedes Chau.

Gràcies a la amabilitat i col·laboració de tots
els comerciants del Mercat Central hem pogut
desenvolupar la nostra tasca infOl1nativa, des
de La Veu els ho hem volgut agrair amb un
xicotet detall, regalant-los exemplars del nostre r-::----:--~---:----:-:~---:--------------------_¡

setmanmi.

,
Viatge a Itaca
~ 1'v:íAR.iA JOSÉ .ARÓN

Sota el nom d'aquest poema de
Kavafis musicat i cantat per Uuis
Uach s'mnaga tot un projecte de

comunicació multicultural portat a terme
entre l'almnnat de diversos instituts
situats a la nostra comunitat i a la comu
nitat catalana.

El projecte es planteja a l'alUlnnat com
una unitat més de la programació de l' as
signatura, en el nostre cas, Llengua caste
llana i Literatura, i consisteix en l'inter
canvi de correspondència entre joves de
dos instituts. S'intenta establir una relació
continuada entre dos alumnes en la qual
cap dels dos coneix la identitat de l'altre,
la qual cosa obliga a utilitzar el pseudò
nim i treballar evitant tota marca de gène
re. L'única cosa que sabia l'alumnat d'un
plincipi era que l'altra persona tenia la
mateixa edat.

Els objectius d'aquest projecte són,
entre d'altres:

Establir contacte amb altres joves mit
jançant cmtes, postals, trucades telefòni
ques, contestador automàtic, enregistra
ments, etc... per tal de desenvolupar la
comunicació oral i escrita i mi11orm' l'ús
de la llengua.

Millorar el coneixement que els ado-

lescents tenen d'ells mateixos i dels altres.
Conéixer altres maneres de viure i pen

sar.
Treballar com a eix transversal a classe

la igualtat entre sexes i l'educació inter
cultural.

El treball s'ha desenvolupat en quatre
fases: la postal, la cmta, la cinta d'àudio i
la trobada.

Al treball de les postals i les cartes es
podien emprar totes les tècniques de mun
tatge possible: cal'ligrama, fotocòpia,
fotomuntatge, collages, muntatges d'ordi
nadors' fotografies, dibuixos ...

Amb les pistes que es donaven a la
cmta i a la postal I'alUlnnat de l'altre cen
tre havia d'intentar situar el poble, i al
mateix temps cada alUlnne anava fent-se
una idea de com era l'altra persona. Així
manteníem el secret, o més bé la intriga
sobre la localitat, i el sexe.

Amb la cinta d'audio, tercera etapa del
projecte, es treballa la llengua oral. En
aquesta fase els alUlnnes han de fer una
cinta individual i una altra col· lectiva mit
jançant el contestador automàtic, que
tenien com a objectiu predisposar la visi
ta del grups d'alUlnnes.

Fruit de la invitació realitzada a la cinta

col· lectiva en l'última etapa s'ha organit
zat el viatge per poder conéixer, la locali
tat, l'institut i la persona mnb qui han estat
intercanviant l'expeliència tot l'any.

Durant tot el curs escolar, l'alUlnnat de
2n B de l'Institut "Rmnón Cid" ha treba
llat aquest projecte amb joves de l'Institut
"Azorín" d'Elda. La localitat, l'institut i
la identitat dels altres alullll1es l'han hagut
de descoblir, seguint les pistes que troba
ven als escrits que s'intercanviaven.

Per concloure tot aquest procés, els
passats dies 14 i 15 de maig, els alunmes
de 2n.B acompmlyats per M.José Añón,
van fer el viatge a Elda on van conéixer
als sens interlocutors de tot el curs. I
aquesta setmana ens van visitar ells a
nosaltres, acompanyats pel seu professor
Maliano Estevml. Potser el més enriqui
dor de tot aquest procés ha estat les noves
mnistats que han sorgit aquesta experièn
cIa.

Pel1neteu-me que des d'aquestes línies
done les gràcies personalment a tots els
p~e~' i mm'es dels meus alumnes per l' es
forç que han hagut de fer per acollir l'a
IUlnnat d'Elda. Crec que tot el treball ha
valgut la pena i aquesta experiència serà
un bon record del curs 97-98.
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La CEC homenatja a les empreses més antigues
de la província de Castelló

Lo CONFEDEIU1ClÓD 'EJVlPI?E.':>'ARIS pE CASTELL6 (Cl---;C)

L
a Confederació d'Empresaris
de Castelló (CEC) es complau a
comlUúcar que aquest divendres,

dia 5 de juny, es realitzarà, en Aquarama
de Benicàssim, el sopar homenatge a les
empreses més antigues de les
Associacions Empresarials que intengren
aquesta Confederació.

Aquesta edició, com la de
cada any, estarà presidida
pel molt honorable
Eduardo Zaplana

Novament, aquesta any, contarem
amb la presència del molt honorable
Eduardo Zaplana, President de la
Generalitat Valenciana, el qual presidirà

l'acte.
Amb la finalitat d'infonnar d'un esde

veniment que creiem que és de l'interés
del lector, a continuació donarem la rela
ció d'aquelles empreses de la zona (Baix
i Alt Maestrat) que rebran l'esmentat
homenatge:

Associació de T'allers Reparadors
d'Automòvils 'ASrRA uro ': l'empresa
Auto Esteller, S.L. de Vinaròs.

Associació d'Arts Gràfiques i .Afi·ns:
l'empresa Impremta Fidel Carceller, de
Morella.

Associació d'Empresaris del Baix
Maestrat: l'empresa Maderas Sorlí,
S.L. de Benicm·ló.

Federació Provincial de Llauradors
(f:<7iPAC): Pedro Vicente Ramón Puig,
de Traiguera.

Unió de Comerços de Benicarló: a la
Farmàcia José Enrique O'Connor
Miquel, de Benicarló.

Associació Local de Petits
Empresaris de Peníscola (ALPE): a
l'Hotel Restaurant Cabo Mar, de
Peníscola.

Agrupació Professional d'1Jportadors
de Peix i Marisc del Port de Benicarló: a
José Aotooio Simó, S.L de Peníscola.

Associació de Comerciants i Venedors
del Mercat Municipal de Vinaròs: a
l'empresa Cinta Pescados y Mariscos,
S.L. Familia Polo Montserrat, de
Vinaròs.

.Associació de Venedors al por Menor
del Mercat Central de Benicarló: a
Mercedes Chau Salvador, de
Benicarló.

COPISTERIA LLIBRERIA PAPERERIA
• 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 QUA,LJTAT AL MILLOR PREU

NOVA ADREÇA ",

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

Pedro Sanmartín Urchaga

MÉDICO

Tel.: 964 472106
móviJ 929 654916

CI Alemanys, 10- JO-I a Benicarló (Castelló)
HOJ'al"Ïos:

Lunes, Miercoles y Viernes de 15:30h a 18:30h
Martes y Jueves de 900h a 1130h

Si vols tindre veu compra-te-la!

~V~kg~
el setmanari

que més parla

del Collet

Dia:

Lloc: Auditori Municipal. Prova:

INSCRIPCIONS: AL NEGOCIAT DE CULTURA DE
L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ, A PARTIR DEL

DIA 1 DE JUNY

CÀSTING PER A L'ELECCIÓ
D'ACTORS I ACTRIUS

Diumeng~ 21 de juny, a les 11 del matí.

- Lectura d'un poema elegit per l'aspirant.
- Lectura d'un fragment de L'Estel del
Colle t, elegit per l'aspirant.
- Lectura d'un text elegit per la junta.
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Fluir con la Vida,
de Mariano Bueno

Presentades les bases dels premis de pintura
Ciutat de Benkarló i de poesia Flor Natural

El dissabte 23 de maig va tindre lloc
a la seu de la Societat Musical
Ciutat de Benicarló, el daner con

cert del Cicle de Primavera, protagonitzat
pel jove pianista benicarlando Lluís
Vallés.

Un pro!:,'rama molt ambiciós que va
incloure obres de Bach, Chopin,
Moszkowsky, Scriabin, Beethoven,
Schumann, Famé i Falla.

Vallés, que amb 21 anys ja té en el seu
historial les màximes qualificacions i una
matrícula d'honor al seté curs de piano del
Conservatori Superior de Música de
Barcelona, destaca per la seua gran sensi
bilitat interpretativa que li fa desenvolupar
molt al seu aire les obres moldejant-Ies de
la manera que les diverses fonnes li mar
quen però amb un gran domini del teclat i
molt ficat en les obres.

El concert va tindre una gran accepta
ció per pmt del nombrós públic asistent,
repetint el pianista part de l'obra final de
Falla. Es vislwnbra un nou músíc amb
gran futm dins de l'especialitat pianística i
que prompte pot passar a formar palt d'a
quest ventall de grans músics benícarlan-

#0 ORGANISME AUTÒNOM DE CULTURA

L
'ÜAC de Benicm'ló, amb la finali
tat de recuperar la tradició d'oferir
la Flor Natural del Certamen

Literari a la Reina de Festes per part del
poeta guardonat com a símbol d'homenat
ge de tot un poble, convoca el 6é Premi de
Poesia Flor Natural de Benicarló.

Allò a destacal' de les bases del concurs
és que els poemes han d'estaI' entre 14 i 42
versos; que han de parlar de costums o tra
dicions de Benicm'ló; i que el paç d'entre
ga concloue el pròxim 31 de juliol a les 14
hores, entregues fetes a la seu de l'üAC.

dos que estan a l'altma técnica i musical
per poder reconer els millors escenaris i
auditoris.

El Cicle de Primavera a mode de resmn
a estat a un gran nivell. Noms com Claudi
Arimany, Fernando Argenta, Pedro
ItwTalde, Jordi Comellas, Inés Bonas,
Juanjo Villarroya, José \fte. Arnau, Ma
Pilar Ü'Connor, Pablo Anglés i una segon
grup que pujen amb molta força tots ells
benicarlandos, han donat pretigi al Cicle,
amb molta pmticipació dels grups musi
cals de Benicarló i que pm'eix que
enguany ha tingut molt més resó als mit
jans musicals i sobretot al públic que s'ha
vist am major quantitat als concerts.

Enhorabona al regidor de cultura, pre
sent al concert de clausura, entre d'altres,
i a l'üAC. Desitjaríem que aquest nivell
artístic i musical del cicle tan variat en
estils musicals fora una transmisió durant
tot l'mlY a l'mubit educatiu musical de
Benicarló, especialment al Conservatori,
que hamía de tenir en compte tots els cer
vells fugits de Benicarló. D'alguna fOl1TIa
podrien repercutir en les futures genera
cions musicals abans que siga tard.

Per Wla altra banda, l'üAC també ha
presentat les bases de 29é Certàmen de
Pintura Ciutat de Benical'ló per al 1998.
D'aquest concurs cal destacar que no
podran participar els premiats dels últims
tres anys; el premi serà de 350.000 pesse
tes més un torfeu; que hi hauran dues
Mencions Honorífiques; cada autor pot
presentar un màxim de dues obres origi
nals que han de tindre unes mides d'entre
65 i 20 cm.; que s'ha d'adjuntar una foto
gafia de tamany 13 x 18 cm. per obra; i
que el tennini d'admissió de les obres serà
fins al 31 de juliol, les quals talnbé poden
entregar-se a la seu de l'üAC.

Curriculum:

M ariano Bueno (Benicm'ló, 29 de
setembre de 1958) és expert en
Agricultura Ecològica,

Geobiológia i Bioconstrucció.
Ha consagrat grml part de la seua vida

a la investigació i difusió de l'apassionant
món del camp de les energies i les radia
cions i la seua influència en la salut.

És autor de diferents llibres, entre els
que destaquen "\fivir en casa sana" i "El
!:,'fan libro de la casa sana", a més de
molts mticles en la premsa especialitza
da.

També ha intervúlgut en molts progra
mes radiofònics i 'tèlevisius per tractar
aquests temes, actualment és col.labora
dol' de la TV\f eil el programa "Vida
sana" del seu segon canal Noticies 9.

La presentació es farà el pròxim
divendres, dia 12 de juny, a les
20:00 hores, a la Sala de
Conferències de la Caixa Rural
Sant Isidre de Benicarló.

XXIX CERTAMEN

Di. :e1N:ruAA
«cilmAT D~ .

,- ~- - ,
1lENI(fARL~

estudioc~¿

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

Plaça Mercat, 1 Benicarló
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Bon vent

IÓ CENTRE ESPORTIU 1 ESTÈ77C MADJSON

"Rubén Blasco i Angela Gómez segons a
l'Open de Castelló de RockAcrobàtic

M~PJr.E~~~"'~~.
y

FOTO· ESTUDIO 12 o -l.l-.
~-

[~OÑOViÓSL J
. NO PEROAIS ESTA OPORTUNIOAO

OS REGALAMOS (*)
• El RE?ORTAJE DE VIDEO DE VUESTRA BOOA'
• TRASLADOS AL AEROPUERTO'
• PAGO APLAZADO EN TRES MESeS SIN

lNTERESES'
• DESCUENTOS ESPECIAlES'
• OFERTAS 2 x1ACOMPAÑANT6 GRATIS'
• ENTREGA DE DOCUMENTACION ADOMICILIO A

CUALQUIER PUNTO DE l.A PROVINCIA
• SERVICIOS 24 HORAS

i INFORM'AROS-;--'"
· FOTO ESTUDIO RODQLFó, Dr. Ferran, tÓ' Tel. 964 475253

MEDITERRi\NEO HOLiOAYS, Pf!> XII. 3' Tel. 964 46 02 92

gennanes Ruzafa, Noemí Oms, Joan
Gregori, Josep Sanabdon, Masclans, lo
Manifasser...

No voldria semblar més I:,'roller del que
en realitat sóc però no veig altra sortida
que deixar passar el temps, que s'apaiva
guen els ànims i esperar que vosté prenga
la sàvia decisió de no deixar que Mateu
escriga més sobre el Benicarló, ni per a bé
ni per a mal. Així que si m'ho pennet
m'acomiadaré de l'empresa fins al mes
d'agost amb l'esperança de que quan
tome li haja fet prendre a aquest bonjan el
recte camí de Ja veritat que sempre ha
menat les directrius de la nostra humil
publicació. Tampoc caldrà recordar-li que
em resultatia molt desagradable trobar-me
una altra vegada amb les dificultats labo
rals del setembre passat que, si m'encan
to, em quedo al cauer.

Ja sap, o ell o jo. Bon viatge.

de la nostra localitat, va presentar a
Castelló a: 6 parelles, les quals van ser dis
tribuides en dos categories: dos en cate
goria B (majors de 14 anys), i quatre en
categoria Youth (menors de 14 anys).

La resta de competidors de Benicarló
van quedar en els següents llocs a la clas
sificació final:

Categoria B:
- Roger Àvila i Núria Gauxax, lloc 12.
- Lluís Caldés i Tania Salinas, lloc 10.

Categoria Youth:
- Nacho Nebot i Arantxa Bueno, lloc

20.

- Héctor Blasco i Lidia Bellés, lloc 15.
- Cristian Blasco Raquel Gilabelt,

lloc 16.

de la pàgina que habitualment tinc el gust
d'embrutar hi va aparéixer en lletres i
xifres ben manifestes la classificació final
de la Lliga Regional Preferent Valenciana
Grup Nord on s'evidenciava clarament
que el Sant Jordi havia superat en Lm plmt
el Benicarló. O és que vosté no ho va
veme ? Que la revista aquesta no la llig ni
la directora? La fina ironia del company
(és un dir) Hossecky se la va pegar de
monos amb la meua matussera suscepti
bilitat.

Això és un afi'ontament que de moment
em resulta impossible de superar. La meua
indignitat té un lúnit i aquest lúnit té un
nom: Josequi Mateu. Si fins ara m'he
aguantat sense dir res no ha estat per cap
mena de mal entés concepte de la urbani
tat sinó perquè encara no havia cobr~t el
mes de maig. Ara que ja tinc la pena a la
butxaca penso que és el moment d'imitar
alguns eximis excol·laboradors de La Veu
-tan sols en les formes, compte- que han
estat misteriosament abduïts o fins i tot
transportats a una altra galàxia lingüística.
És el moment de prendre el camí de
Francesc Añó, Àlvar Añó, Josep Igual, les

El passat dissabte, 30 de maig, es va
celebrar, a la Pérgola de Castelló,
el I Open de Castelló, organitzat

per l'AERA (Associació Espanyola de
Rock Acrobàtic) juntament amb
['AEBLA (Associació Espanyola de Ball
Llatí Americà).

En aquest open es proclamaren sub
campiones de Rock Acrobàtic, a la cate
goria Youth, la parella de ballarins forma
da per Rubén Blasco i Àngela Gómez,
de la nostra ciutat de Benicarló. Aquesta
parella va iniciar-se al món del Rock
Acrobàtic de la mà de Nacho i Maite, de
MADISON, i cotinua fent una gran tra
jectòria alTibant a ser primers d'Espanya a
la seua categoria en tan sols lm any...

MADISON, Centre Esportiu (Estètic

Distingida senyora directora,

Si goso d'adreçar-me en púbIc a la
seua il· lustre persona és perquè tinc
una sobreabundància de motius jus

tificadíssims per doldre'm de l'aire que
porta darrerament la secció d'esports de
La Veu.

Sé que vosté és una dona amb una sen
sibilitat especial per tot allò que afecta el
CDB; només cal recordar que el seu pro
genitor va entrenar durant alguns glorio
sos anys l'equip juvenil i que el seu poli
facètic germà Manel en va ser jugador a
les categories inferiors.

És per això que em sorprén amb molta
sorpresa que haja pennés durant tant de
temps que l'enemic habités a casa nostra.
Potser vosté ho ignora però el famós
Ismael Mateu Rodríguez és jugador en
actiu del Sant Jordi CF, màxim exponent
de la rivalitat comarcal en la dauera cam
panya. Tots els benicarlandos hem hagut
de suportar els seus irònics i maliciosos
titulars de primera plana i fins i tot els
seus comentaris alienants sobre la marxa
del CDB. El seu punt de gosadia va aple
gar al zenit a la danera jomada; al costat



L'Infantil'A', que va golejar, i el Cadet'A'
van passar l'eliminatòtia de Copa

Benihort 'A' - 6
U.D. San Mateo - O

Els resultats dels representants de la
pedrera del Benihort van ser:

A la Copa nord aleví:

.16 KOSECKJ MAI1TU

En la jomada copera del passat cap
de setmana l'Infantil 'A', i el
Cadet 'A' van aconseguir la clas

sificació als seus respectius pmtits amb
dos bons resultats en la seua primera eli
minatòria del tomeig de copa, on disputa
ren els encontres de tomada davant el
Pumuky-La Pobla,

L'Infantil'A' va golejar per 20-0 als
infantils del Pmnuky, els quals van jugar
amb tan sols 8 jugadors, mentres que el
Cadet'A' va derrotar als cadets per 3 a O.

Els resultats d'aquestajorriada van ser:
A la Copa de lera Regional:

Benihort Cadet'A' - 3
Pumuky-La Pobla - O

Benihort Infantil'A' - 20
Pumuky-La Pobla - O

Per una altra banda, els equips federats
d'ale\iins i benjmnjns van jugar els quarts
de final a la Copa Nord,

CF Alcalà-
P.Torrenostra -

3
O

A la Copa nord benjamí:

CFBeniho.·t 'B' 
A.C.D. Peníscola -

P.Torrenostra 
Vinaròs C.F. -

4
3

1
8

h KOSECKJ AIATEU

Inesperada derrota del
Proyastec-Beyso davant el

M.Peinado d'Ibi (4-1)

El Proyastec-Beyso de Benicarló no
va escomençar amb bon peu la
seua participació al tomeig de

Copa de Ira Nacional, ja que va caure
derrotat davant el Marqueteria Peinado
d'Ibi per un resultat de 4 gols a 1.

Tot i la diferència al marcador el partit
va ser lma altra història, ja que els juga
dors del Proyastec van dOlninar tot el par
tit, i els alacantins van aprofitar el seus
contracolps.

La primera meitat va estar molt iguala
da, amb un conjunt benicarlando que bus
cava amb insitència la pOlteria rival, però
que es va trobm' amb un pOlter local molt
inspirat en la vesprada de dissabte. El
conjunt local, aprofitant les aturades del
seu pOlter, tan sols es dedicava a fer con
tracolps, els quals posaven en perill el
marc defensat per CIms. Tot i això, al des-

cans es va arribar amb ventaja local de 1
a O,

A la segona meitat els nostres ho van
seguir intentant, però no va ser la seua
tarda, ja que els del Proyastec-Beyso
tenien la pólvora mullada. Per la seua
banda, els del Marqueteria Peinado apro
fitaven els pocs contracolps que podien
dur a telme i van col, lacar en escandalós
3-0; aleshores Oscar Balfagón va reduir
distàncies, donant esperançes d'escurçar
diferències als nostres. Però no van poder,
i després de transformar lm penal, els
locals es van anar cap als vestuaris amb
un clar 4-1.

Pel Proyastec-Beyso van jugar Chus;
PmTa, Josema, Valera i Amau- once ini
cial- Albiol, Figuerola, Oscm' Balfagón i
Fran.

Tot i la denota els benicar1andos no
perden l'esperança de denotar per tres
gols als d'Ibi el pròxim dissabte, 6 de
juny, a les 18:45 hores al pavelló polies
pOltiu de Benicarló.

... -_.- -.-- ----_... -- - j
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Exàmens

Amics estudiants. Amigues estudiants. Els
exàmens finals ja són aquí. Tot un plaer. És
el moment, encara que semble una contra
dicció, de dedicar-li més temps a l'esport.
Tot és qüestió de fer funcionar la imagina
ció (com el regidor del pp Bàrto"Hn) i treure
un mínim de minuts al dia.

PER ÀLEX GOZALBO I BELTRAN
ESTÍmlANT OE COM NrCACló AumOV1SUAI,

agbmagic@hotmail.com

,

millorar el meu rendiment als exàmens però aquesta vegada
es van saber comp01tar i van donar consells nonnals, com

fer esp01t, dormir les mateixes hores que sempre i
relaxar la ment. Quina SOlt!

En una altra secció d'aquest exemplar, la com
panya Susanna Anglés ens parla en un complet

article de l'mlgoixa que envolta el més de
juny. És evident que no és un més per a

riure (almenys si no vas a veure algun
film del Festival de Comèdia de

Peníscola) però tampoc és el
moment de limitar els nostres

coneixements mnb pressions
absurdes. Ens hi juguem
molt i és l'hora de tenir la
ment relaxada i donar el
màxim. Després ja tin
drem temps per fer càl
culs amb decimals i veure
si ens falta una dècima a
dues per entrm' a la cmTe

ra desitjada o per superm
els crèdits necessmis.

Cal fer esport. Ara més que
mai. Penseu que en quatre dies

començarà el Mundial, el Tour i
el Campionat Mundial de Bàsquet i

tan sols tindrem temps per anar de la
platja al comandament a distància.

1 així tots els dies.

Hem de ser realistes. Marcar-nos uns objectius
lògics. Si un regidor del Pmtit Popular és capaç
d'inventar-se la història d'un segrest, nosal- .....

tres podem arribar a o-abm- temps lliure en plena
època d'exàmens. És evident que és impossible
estudiar 24 hores seguides al dia i, per tant, és
molt recomanable fer una bona disoibució de
la resta de temps que ens queda lliure.

Fer esport en època d'exàmens no
significa intentm- anm- en bici fins a
Morella o nedar 1S quilòmeo-es
sense parm-. És molt més senzill.
Es tracta d'acabar sentint-nos bé
amb el noso'e cos, dutxar-nos,
menjar alglma cosa i tomar a
estudiar amb la ment més fi-es-
ca. L'objectiu és el d'aconse- ~
guir un estat similar al de
la protagonista de l'anunci de
compreses Ausònia (aquella a
la qual li agrada ser dona tan
sols els dies que té la regla ja
que fa millor cara i saluda tot
hom).

L'alo'e dia em vaig espantar un
poc quan vaig veure que al mític
"Saber vivir' TVPP) anaven a o-actm- el
tema del rendiment escolar. Jo ja em veia
(com a "La botica de la abuela') mnb la
cara plena de defecacions de gos per

TRES SON MULTITUD
_____ DE.OVEN:TES

- SER MAESTRAT

- RADIO EBRE

Cadena DIAL

40 Principales

Cade••a SER

• ELS PORTS RADIO (More'I@.)

su NEGOCIO LO CONOCERAN 8-. .000 OYENTES
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ACTIVITATS

Divendres 5 de Juny
Organitzat per la l'Associació
Cultural Alambor, Dia
Internacional del Medi Ambient,
amb actes conmemoratius als cen
tres educatius.
Organitzat pel Grup de Teatre de
l'lES "Ramón Cid", es presenta
l'obra "La jacara del avaro" de
Max Aub.
Lloc i hora: saló d'actes de
l'Institut Ramón Cid a les 22:00h
de la nit.

Divendres 5 de juny
Organitzada per l'Associació de la
Dona, cloenda de l'bxposició de
TrebaLLs Manuals que l'associació ha
estat fent durant el curs 97-98.
Lloc: Saló d'actes Caixa Rural.
Hora: de 10:00 a 12:30 hores.

Divendres 5 de juny
Organitzat per la l'OAC, representa
ció de l'obra de teatre La Mala fIerba,

del grup Xerop Teatre, obra de
Carmen Borrull.
Lloc: Auditori Municipal.
Hora: 22:00 hores.

Dijous 11 de juny
Organitzat per l'Associació de la
Dona, celebració de l'Assem blea
General Anual, amb un vinet d'honor
per a les assistents.
Lloc: Casal Municipal.
Hora: 18:00 hores.

Dijous 11 de juny
Organitzat per la l'Associació
Cultural Alambor, conferència
col· loqui L'Abocador de residus del
Maestrat, a càrrec de VAERSA i de la
Diputació de Castelló.
Lloc: Saló d'Actes Caixa Rural.
Hora: 20:00 hores.

Divendres 12 de juny
Organitzat per la l'Associació
Cultural Alam bor, presentació del
llibre Fluir con la vida, a càrrec de
Mariano Bueno, geobiòleg i agricul-

El cartell de l'obra teatral La Mala Herba, del
grup XeroJllcatre

tor ecològic.
Lloc: Saló d'Actes Caixa Rural.
Hora: 20:00 hores.

Dark City, del director d'El Cuervo, sen's presenta com un nou thriller de ciència-ficció
Medianoche en el jardin del bien y del mal, la nova pel licula de Clint Eastwood com a Director.

.16 REDACCIÓ

Dark City , del director d'El
Cuervo, és una nova pellicu1a d'im
pacte visual, on s'entremescla el el _1l1il!!"<~.

passat i el futur més apocalíptic. La
ciència ficció en el seu sentit més
catatrofista i amb un repart d'actors i
actrius de veritable luxe.

Medianoche en el jardin del bien
y del mal, és la nova pel licula del
conegut actor Clint Eastwood,..ara
com a director d'un film completa
ment diferent del que fins ara ens
havia presentat. Una història on
tenim de tot, des de judicis i crimens,
fins a homosexualitat i exentricitats i
poder,011 un periodista va analitzant
tots aquests aspectes a partir de la
infonnació d'un assassinat Ba.sada
en un fet real del qual es va escriure
un llibre, se l'incorporen alguns pro
tagonistes rals d'aquells successos.

_J
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EL CÒMIC SETMANAL DE XAVIER BURRIEL

El local d'assaig de la Banda Faba
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de divendres 5 a dill uns 8

Cartellera de Cinema de Benicarló i Vinaròs
ESTRENES NACIONALS

Equipats amb IIlI DOLBY ESTEREO DIGITAL 1
HORARIS HORARIS

BENICARLÓde divendres 5 a dilluns 8

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

DARK CITY

WILLllAM HURT

MEDIANOCHE EN EL
JARDIN DEL BIEN Y EL MAL

Divendres: 22 :3011
Dissabte , 19:4511 i 22:3011
Diumenge: 17:00h, 19:45h i 22:30
Dilluns : 19:45h i 22:30h

de divendres 5 a dilluns 8 VINARÒS de divendres 5 a clilluns 8

Divendres: 22:30h
Dissabte : 19:45h i 22:30h
Diumenge: 17:0011, 19:45h i 22:30
Dilluns : 19:45h i 22:30h

.1••1••~IIEi\\A

P~kARY CÜLORS
John Travolta

COLISEUM

NOVIO DE ALQUILER
Jeniffer Ansston

Divendres: 22:30h" .,.' -oc

Dissabte : 19:45h i 22:30h
Diumenge: 17:30h, 20:00h i 22:30
Dilluns : 19:4511 i 22:30h
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