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El regidor del BNV, E.Moya, va parlar de les irregularitats de l'aprovació de la selecció del personal

El BNV denuncia irregularitats
per la nova Escola Taller

Presentació de la

Reina de Festes

i de la Cort

d'Honor 98 El Proyastec-Beyso jugarà la
Final a Quatre a la Copa

¡-----------------,

EI,en·a Caldés i Juan Presentació de la VI
Ma:r~àl, premiats per Camp~nyà'dePrevenció de

, -

l'O.A. d'Esports Drogodependències 98
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El BlocN.aciQnalista Valencià abandona el Ple de l'ajuntament
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CULTURAL

EDITORIAL
La s~streria'del govern municipal

Pareix que mai en tenen prou. Fa dues setmanes, en
aquest setmanari comentàvem l'enrenou que estan
provocant totes les obres -oblidades des de feia set

anys- d'aquesta ciutat. La passada setmana vam compro
var, la facilitat amb què als nostres governants locals se' ls
oblida complir les normes de seguretat per als locals
públics -d'obligat compliment també per a l'aministració
local- i la velocitat a què les fan complir als privats. En
aquesta comentarem COln s'han saltat a la torera lamés
elemental norma de correcció política, a l'hora d'aprovar
les bases per a la contractació del personal de la nova
Escola Taller.
Per què ho diem? Les afll1llacions de l'anterior regidor
de l'Escola Taller han estat molt clares i rotundes. El
procés que s'ha seguit per a aprovar les bases no és el
que lnarca la llei, S'ha fet de pressa i corrents, i sense
consultar la resta de grups polítics. l tot això, ha donat
corn a resultat que l'atribució indelegable del Ple,on
estan tots els partits, per a aprovar-les, l'assumira direc
tament la Comissió de Govern, on només està el PP.
Molt poca transparència i molt a malpensar. Si a més hi
afegim, que el nou delegat de l'escola taller ha tornat a
ser un regidor del PP, que la baremació proposada per
l'INEM per triar al nou director, la van canviar des de
l'equip de govern, i que al tribunal a banda d'un repre
sentant l'INEM només estava el PP, entre ells el propi
alcalde -cosa curiosa ,ell mateix fa un temps havia dele
gat en el regidor de Governació, A. Cuenca, tot el refe
rent a la selecció de personal-, ens sembla que a algú li
estaven arreglant el vestit per als propers dos anys.
Justament la durada de l'Escola Taller. No Volem ser
massa malpensats, però vosté, estimat lector,a quina
conclusió arribaria?
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E.Moya, regidor del BN\'; va explicar totes les mfracclOns que l'equip de govern ha fet al voltant de l'Escola Taller

El BNV denuncia les irregularitats que envolten la
contractació del personal de la 2a Escola Taller

16 REDACCIÓ
--------~,------

El Bloc Nacionalista Valencià va
denunciar, la passada setmana, cer
tes inegulmitats que els seus repre

sentants hm1 pogut comprovar al voltant
del que ha estat l'aprovació de les bases
de selecció del personal de la nova Escola
T'aller.

Aquest projecte de nova Escola Taller
tenia lliIa inversió de 160 milions de pes
setes, dels quals 130 conesponien a apor
tacions de l'INEM, i els altres 30 milions
estaven a càrrec de l'Ajuntament, com
promis que es va aprovar en un ple. A més
a més, havia de tindre cabuda per a 50
alumnes distribuïts en cinc categories.

El regidor del Bloc Nacionalista
Valencià,Enric Moya, va ser l'encarregat
d'exposar la fonna com l'Ajuntament ha
tractat aquesta inversió, afumant que la
realitat que ens trobem "és, que després
d'any i mig, podem veure com l'aporta
ció de l'INEM serà de 109 milions, un
20'Yo menys d'allò previst inicialment, i
els fets indiquen que el pp no té cap
intenció d'invertir els aproximadament
30 milions restants que es van compro
metre a invertir-los al ple",

Aquest tèts són deduïts pels membres
del BNV davant "l'actuació dels mem
bres de l'equip de govern, ja que pri
merament aquests 30 milions no s'han
pressupostat per a 1998, a pesar de l'es
mena que nosaltres vam fer perquè
s'incloguessen. Inclús l'equip de govern
no va donar cap explicació de per què
no vol invertir eixos diners, la qual cosa
significa un greu perjuí per als interes
sos de l'Escola TaUer",afinnava Moya la
seua intervenció. Tampoc volia deixar
escapar l'oportunitat de manifestar que el
projecte d'Escola Taller "ha disminuït en
interés per ,als nostres governants, ja
que la reducció de pressullost i dels
alumnes així ho demostra.

Moya va afinnar rotundament que" en
els pròxims sis mesos d'Escola Taller
que seran d'aprenentage, i durant la
resta de temps no es finalitzarà aquest
convent, cosa que saben a ciència certa
els membres de l'equip de govern", Per
tots aquests motius el regidor nacionalista
va declarar que com "aquesta obra no
s'acabarà abans de les eleccions, es a
dir no serà una obra electoralista, l'e
quip de govern del PP, perd interés a
fer aquesta inversió de 30 milions que
nosaltres considerem molt important
per a Benicarló, demostrant que
segueixen amb la seua dita: primer el
partit i després el poble".

A part d'això existeixen altres inegula
litats que preocupen molt als membres del
BNV, com el fet que ni tan sols s'ha
cobert el nombre d'ahunnes ja que de
moment no s'arriba als quaranta previs
tosseran; i "d'eixos a les especialitats de
Paleta i de Revestiments, que són les
més importants, només hi ha inscrits 3
alumnes per a fer les obres més impor
tants. Això demostra que les coses es
fan malament des del principi", va
declarar Moya.

El tema més greu, a la vegada que
escandalós és el mètode per escollir l'e
quip directiu directiu, "és un mètode
indignant que a la vegada ens irrita
d'allò més, ja que s'ha fet d'una forma
amagada i d'esquena a la resta de
grups municipals. A aquesta convo
catòria de bases i de selecció de perso
nal, els altres grups municipals de l'o
posició no hem pogut dir res, ni evi
dentment accedir a l'aprovació d'eixes
Bases. I més greu és que s'haja aprovat
a una comissió de Govern, la del 4 de
juny de 1998, a la qual només estan
representats els membres del PP".
Segons el membre del Bloc, amb això "es
trenca la legalitat i la norma d'aquesta
legislatura, on sempre tot s'aprovava a
les corresponents Comissions

Informatives -on estem tots represen
tats-, i després al corresponent Ple,. En
aquesta ocasió s'ha fet tot a gust del PP,
reafirmant el Yo me lo guiso yo me lo
como, dels membres de l'equip de
govern, per aquesta raó ens hem vist
obligats a impugnar l'acord de la
Comissió de Govern".

Al mateix temps, Moya va afirmar" la
puntuació del merits fixats a les bases
s'ha modificat respecte als criteris de
l'INEM"

Finalment Moya va continuar indicant
la 'poca transparència que ha tlligut el PP
per a escollir el personal, i va manifestar
que "el senyor Alcalde tenia interés a
coHocar un amic d'eH dins l'Escola
Taller, i ho diem tal com sona, un amic
d'eU, perquè les bases que ha aprovat la
comissió de govern són unes bases fetes
a mida. I ho són perquè eixes bases no
són les que va aconsellar l'lNEM''.
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Presentació de la Reina, Dulcinea i

Dames de la Cort d'Honor 1998

Reina i Cort d'Honor de 1997 "an posar, .juntament amb Ics infantils,
en lIna foto per al record de les nostres Festes l'atl'onals Fo'o: Rodolfo

;l5o ISMAEL /vIATEU

D
issabte 20 de juny, es va celebrar,
a l'Auditori Municipal de
BenicaTló, la Presentació Oficial

de la Reina de les Festes Patronals 1998,
de la seua COlt d'Honor i de la Dulcinea.

Moltes personalitats es van donar cita a
presenciar aquest esdeveniment, així com
nombrós públic que no va dubtar a ova
cionar a cadascuna de les Dames de 1997,
com a totes les que es presentaven per al
98. L'acte va ser presidit per la regidora de
Festes, Edume Roca, i pel president de la
Comissió de Festes Patronals de
Benicarló, Juan Cal-los Caballer.

L'acte va començar amb l'aparició de
tota la Cort d'Honor de 1997, amb les
DaInes Sonia Moliner, Lidón Sansano,
Vegonya Mercader, Juani López,

La no"a Reina de Festes Míriam CIa"O "a dis
frutar de la l'resentació Oficial d'ella i d~'la
seua Cort d'Honor 1'0'0: Rodolfo

Montse Ortíz, Maria José Martín,
Maria José Mejias, Maria Querol i
Leire García, així com de la Reina de
1997, Inmaculada Forés. Després la
Dulcinea, Regina Antonino, i les DaInes
Infantils Montse López, Noemí Senar,
Nair Penya, i Rocío Martínez, les quals
es mostraven emocionants instal1ts abans
que concloguera el seu període com a
DaInes de Benicarló.

Edurne Roca: "Estem molt
satisfets de com estan eixint
els preparatius d'aquestes
Festes Patronals"

Acte seguit van tindre lloc les presenta
cions de la Cort d'Honor de 1998, alnb
Anna Alva, Sunny Ferrer, Laura
Pinyana, Zaira Valls, Edith Garcia,
Maria José Boix, Regina Fernandez,
Alicia Pellicer, Paloma Prats i Rosanna

Prats, jurítaluent alub la Dulcinea Marta
Saragatal, i la nova Reina de Festes,
Miriam Calvo. Les Dames de la Cort
Irifant¡[ taInbé van ser protagonistes, les
quals són Davínia Curto, Yessica
Cornelles, Laura Pac, i Patricia Calvo.

La regidora de Festes, Edurne Roca,
va explicar que la Presentació Oficial de
Reina i Dames "l'hem feta a l'Auditori
perquè pensem que és el marc idoni, i
perquè la gent està molt més tranquil·la
i pot gaudir l'acte molt millor; a més,
canviar de tant en tant, és bo. Estem
molt satisfets de com estan eixint els
preparatíus d'unes Festes Patronals
que crec que seran del gust de tots, tan
sols queda millorar els darrers detalls".

A més a més, es van aprofitar l'acte i
l'Auditori per fer el lliurament de premis
del XIV Concurs de Fotografia Premi
'Ciutat de Benicarló '. Al mateix temps es
van presentar totes les obres d'aquest con
curs.

el teu setmanari

Si vols tindre veu
compra-te-IaT otes les panissoles

rasposes del mon
per al regidor

d'Esports, Marcos Marzal, perquè sem
bla ser que no coneixen el Departament
de Normalització Llingüística que té·
l'Ajuntament de Benicarló.

Pereix ser que Marzal només sap par
lar el valencià (i no escriure'!), ja que les
plaques i logos que dona l'üAE estan
sempre en castellà.

U n gustós i gran
basquet de car-
xofes per a

Elena Caldés, del club de Tennis de
Benicarló, i a Juan Manuel Marzal,
membre del eF Benihort, els quals han
estat premiats pel seu esforç, una al
terreny de joc, i l'altre als terrenys fede
ratius.

Persones com aquestes són les que
fan gran l'espOli benicarlando,



l.od0
Presentació de la 6a Campanya de Prevenció de

Drogodependències 1998
J6 ISMAEL MATEU

La 6a Campanya de Prevenció de
Drogodependències 1998 va ser
presentada passat dimarts, dia 23

de juny, i el regidor de Benestar Social,
Francisco Pac, va encarregar-se d'expli
car tots els temes i activitats que s'hi
desenvoluparan.

Aquesta campanya començarà aquest
divendres, dia 26 de juny, i conclourà el
pròxim dimecres 29 de juliol, temps
durant el qual es realitzamn tot tipus de
xenades infonnatives, xelTades preventi
ves, i activitats molt dinàmiques com
marxes, maratons i senderisme.

Francisco Pac va comentar durant
aquesta presentació que "el motiu amb el
que fem aquesta campanya és sensibi
litzar, difondre, i informar al voltant
d'hàbits de conducta sana, i de vida
sana per als joves de la ciutat de

Benicarló".
L'oci i el temps lliure és important en

aquesta campanya, ja que allò que es pre
ten és que aquest temps destinat a la
diversió s'aprofite d'una fonna més salu
dable i sana. Pac comentava al voltant
d'això que el que es preten "és que el
temps s'ocupe amb la realització d'acti
vitats esportives, les quals s'estan pro
movent des de fa temps a l'Ajuntament
de Benicarló". Aquestes activitats seran
de caire popular, ja que "són aquelles que
sempre ens han donat més èxit quant a
participació".

Per a concloure, Pac va fer balanç de la
campanya de l'any passat, en la qual des
taquen el repartiment de més de 700
camistes, van participar més de 100 per
sones en les xelTades informatives, 110
pmticipants a la marató d'aerobic, 140 a
la marató populm', 28 a la regata de vela,
aiXÍ com moltísims programes de ràdio
divulgatius.

.;

L'ESTIU

és tot teu...
Cartell de la VI Campanya de Prevenció de

Dl'Ogodepcodèncics 1998

Dia Internacional del Medi Ambient
.:6 CPMEsmE FCA1'¡ILAN

Els alumnes del C.P.Mestre Francesc Catalan durant el Dia ItlternaciQ~lal del MediAmbietlt. ._:1."

El proppassat divendres
5 de juny la nostTa
escola va celebrar el

Dia Internacional del Medi
Ambient amb dos
activitats,una per als més
menudets de l'escola i l'altra
per a tercer cicle d'educació
primàlia.

L'alumnat d'Educació
Infantil va pujar amb un
microautocm' a la Basseta del
Bovalar per a regar'els m'bres
que havíem plantat nosaltres,
juntament amb els companys
de quart i cinquè, al mes de
febrer.

Després van donar una
volta pels voltants per obser
var la vegetació i fauna que hi
ha a la zona de la Basseta: gra
notes, insectes, canasques,
pins, timonet, romer, etc.

Mentre tant nosaltres, els
alumnes de sisè juntmnent
amb els de cinquè, vam fer la
típica volta a peu pel terme de

Benicarló, plimer van pujar
fins la basseta del Bovalar on
van observar els m'bres que
havíem plantat aiXÍ com
també vam ajudar a regar-los.

Després d'esmorzm' vam
reemprendre la marxa a peu,
caminant van passar per l'er
mita del Rocio, van agarrar
l'assagador de la Tossa fins el

cmní de Sant Mateu i per
aquest camí van tomar cap a
l'escola, on vam mTÍbar prou
cansat però molt contents als
voltants de les 13 hores.

Durant la marxa vam
obselvar a més de la basseta,
els comeus típics del nostre
telme . (oliveres, garrofers i
ametllers),' també alguns que

altres ceps al seca, la recon
versió d'aquest seca en rega
diu sobretot per plantar taron
gers, l'eco-abocador, etc.

Com anys anterior va ser
una activitat molt interessant.

Alumnes de SIse
d'Educació Primàlia del C. P.
Mestre Francesc Catalan de
Benicarló.



.Lo SUSANNA ANGLÉ'S

Benvolgut amic; abans de tot, per
dona la tardança en la comunica
ció, però la feina és la feina.

Desitjo que et trobes en un bon moment
de salut integral quan aquestes lletres t'a
pleguen, també bauràs de perdonar les
faltes d'Oliografia o les mancances en les
expressions, tot i que allò que s'ha de tin
dre en compte són els sentiments, es a
dir, notar que allò que estàs llegint és sin
cer i dit amb el cor.

El dia que vas vindre m'haguera agra
dat parlar-te d'un assumpte, però no em
vaig veure amb ganes. Tot i que no ens
coneix molt, des d'un primer moment, en
vas inspirar confiança i en vas caure bé...
per això, davant la teua insistent pregun
ta de per què no vos visitava... et vaig

estar a punt de contar-te la velitat.
La meua relació personal amb una

persona que tu coneixes, s'ha trastornat i
això m'ha felit. Com ell és el que en va
pOliar allí, em va presentar a tots i m'ha
apropat més a aqueix món... m'he quedat
un poc en l'aire. El més trist és que he
notat que l'amistat s'està perdent i que,
alglma cosa, molt dins meu, es desfà.
Camistat és per a mi molt important,
sagrada.

Aquest sentit de l'amistat em va salvar
la vida quan, ara fa uns anys, la meua
única sortida era somiar de no despeliar
o de recollir el valor suficient per tal de
precipitar la meua vida no sé ben bé com.
Encara avui, davant segons quines situa
cions, desitj o i veig l'ombra de la mOlt

com l'única sOltida i lITI desassoSsec es
passeja de fonna constant pels meus pen
saments més íntims. Les cames em tre
molen, els ulls reconeixen la delTota i
retorno al pou de les adversitats on m'es
pera, l'altra vegada, al lluita que vull
afrontar.

Aquesta pèrdua d'amistat en va fer
trontollar, però en aplegar al món de la
insensibilitat, de la que et parlava abans,
en vaig adonar que la pOlia que s'havia
tancat havia produït, pel fOlt corrent d' ai
re, que una petita finestra s'obris i el fi
raig de llum va entrar-hi poc a poc, i un
batec d'aire nou va renovar l'ambient. La
vida continuava i l'aventura de l'amistat,
també.

Jt:o J. R. RAMÍREZ

Amiguisme

L
'amistat és una magnifica condi
ció hmnana. El saclifici particular
en favor d'un mnic sempre serà

considerat com un acte d'altruisme
irttrinsecmnent bumà. El nostre alcalde
ho sap, per això sembla portar ben apre
sa la lliçó. Com també se la sabien de
cmTetilla els seus predecessors socialis
tes. Aquells escàndols, a alts i baixos

nivells, dins de l'administració governa
da pels socialistes son insignificàncies si
bo compm'em amb l'habilitat del pp de
fer-los la vida més facil als seus. En sen
tim tots els dies i de tots els colors. l
això, que molts ciutadans qualificmiem
de falta d'etica, el mateix pp ho deu ana
litzar des d'un punt de vista més positiu.
Capficats com estan en reduir les quotes
d'aturats ban decidit començar pels de
casa. Es bò que la gent treballe, i si són
els nostres mnics millor que millor.

Penso que els ciutadans també anem

aprenent les lliçons que els polítics
actuals ens fan. La poca consideració
que té l'actual equip de govern cap als
ciutadans, i el seu cap en especial, fan
que les coses se'ls posen difícils per a
repetir majories. Ja veurem com s'ho fan
per explicm' coses com la de l'Escola
Taller. Si un dels principis bàsics que van
inspirar el dret al sufragi universal deia:
Un home un vot, Jaime Mundo i els seus
poden aplicm' el de: Un amic, un lloc de
treball.

RÀDIO BENICARLÓ

EMISSORA MUNICIPAL
107.3 FM

Méndez Núñez, 91
Telf.. 47 35 44

BENICA.RLÓ

lA NOSTRA TELE
Avda. Marqués de Benicarló. 27

Telf. 47 1983
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IX CURS DE DJRECTTORS DE BANDA

Amb la finalitat de contribuir a una major formació musical d'aquelles persones que fan possible en
la nostra província les activitats culturals que realitzen les agupacions musicals, la Excma. Diputació
Provincial de Castelló fa públic el IX Curs Provincial de Directors de Bandes de Música, la convo-
catòria del cual i les bases han estat aprovades en la sessió penària del 24 de febrer de 1998.

BASES

1.- Seran requisits per a poder participar en el curs, que hauran d'acreditar-se mitjançant presentació de documen
tació original o fotocòpia degudament compulsada.

a) Formar part d'alguna agrupació musical.
b) Estar en possessió d'un títol professional o acrediar una evident formació musical.

En funció del nombre d'instàncies presentades podran incloure's inscvrtipcions que no reunisquen les condicions
assenyalades anteriorment sempre que no sé supere el nombre d'assistents fixat a la base tercra i acredite el sol.lici
tant la seua formació musical.
2.- A més de les certificacions que acrediten les circumstàncies contingudes en el punt anterior els aspirants hauran
d'adjuntar a la instància, currículum i quants elements complementaris (original i còpia) consideren d'interés i acre
diten la formació musical del sol.licitant.
3.- El nombre màxim d'assistents serà de 50a alumnes què es distribuiran en dues modalitats:

a) Actius: assistència a les classes teòriques i participació en les pràctiques de direcció, el nombre màxim no
podra ser superior a 30 alumnes.

b) Oients: assistència a les classes teòriques i pràctiques.
Es pressuposa en amdos casos la participació imprescindible, voluntària i generosa del crsullista com músic a la
banda del curs, en el cas de ser instrumentista.
La selecció dels participants, en el cas que el nombre de sol.licituds fos superior al nombre d'alumnes fixats en el
primer paràgraf de la base 3, s'efecturà per una comissió designada a l'efecte pel President de la Diputació entre
persones de reconegut prestigi a l'àmbit de la música.
La condició d'actius o oients s'efecturà pel Director del curs.
4.- El curs es realitzarà en un municipi de la província de Castelló el proper mes de setembre i tindrà una durada de
quaranta hores.
A l'acabament del curs es realitzarà un concert de cloenda.
5.- Els drets de matrícula i inscripció i ensenyament seran de 5000 pessetes.
6.- El termini d'inscripció començarà a partir del següent al de la pubicació de les presents bases en el Butlleti
Oficial de la Província, i acabarà el proper 30 de juny.
Les sol. licituds hauràn de presentar-se en el Registre General de la Diputació Provincial de Castelló o bé s'hauran
d'enviar per qualsevol dels procediments establerts en l'article 38.4 de la Llei de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i hauran d'acompanyar-se del resguard acredita
tiu d'abonament dels drets assenyalats a la base 5, en el compte 7600010-25708 que aquesta Diputació té obert en
el Banc de Sabadel1, ci Tarragona 3 de Castelló, entitat 0081, oficina 0201. Si el pagament es va fer per mitjançant
gir postal o telegràfic s'haurà de consignar el número de gir.
Així mateix, podran presentar-se a les oficines d'assistència a Municipis de Morella (ci SanJulian, 52 - 12300
Morella), Traiguera (ci Ancha, 11- 12330 Triguera), Benassal (pI. Don Blasco, 21 -12160 B,enassal), Onda (pI.
Espanya, 20 - 12200 Onda), Montanejos (pI. Espanya, 15 - 12448 Montanejos), Sogorb (ci Romualda Amigó, 6 -
12400 Sogorb). .
7.- A l'acabament del curs, prèvia sol.licitud dels interessats, s'entregarà un certificat d'aprofitament a tots aqueUs
alumnes que hagen seguit el curs complet.
8.- Els interessats podran obtindre model d'instància a l'àrea de Cultura de la Diputació de Castelló.
9.- En el cas que per raons de força major no es pugúes celebrar el curs en el proper més de setembre la Excma.
Diputació Provincial de Castelló es reserva la possibilitat de modificar les dates de realització d'aquest IX curs.
10.- La preentació de la instància suposa l'acceptació de les condicions establertes en les presents bases.

Castelló, a 24 de febrer de 1998.- EL PRESIDENT, Carlos Fabra Carreras.- EL SECRETARI GENERAL,
Manuel Marín Herrera. 979



Més festa

E
l mussol amb prou temps d'ante
lació va assabentar-se'n, mit
jançant els incomptables cartells

repartits per tota la ciutat, que s'hi cele
brava una nova edició d'una manifesta
ció cuItmal de recent importació de
te1Tes allunyades, però que ja an-elat amb
força b'Tàcies als éssers vells i nou vin
guts de l'Andalús.

El mussol com no volia perdre's la
romeria del Rocio va ser una au assen
yada, de bona vesprada i tot d'una vola
da, va cercar un bon lloc d'observació a
la basseta del Bovalar, però mentre espe
rava no va poder evitar caure en la temp
tació de cavil.lar, veient el seu nivell
d'I-120, en les paraules de l'ésser humà
regidora d'agricultma quan va prometre
que tindria la basseta sempre plena d'ai
gua, però sembla que aquesta aigua li ha
mullat els papers i per tant no ha pogut
solucionar aquesta necessitat.

El mussol amagat entre les branques
d'una canasca, després d'una bona esto
na d'espera, va veure passar cavalls amb
genet.s, canetons tirats per tractors,
éssers hwnans de tots els generes i edats
empolainats amb els seus millors vestits
andalusos, i sobretot molta gresca.

El mussol després de passar la cara
vana "rociera" va romandre quiet refle
xionat sobre algunes coses que li havien
cridat l'atenció, malgrat la gran quantitat
d'éssers hwnans vinculats a Andalusia
que hi viuen per ací a la caravana "rocie
ra" la seua representació proporcional
era insignificant; o també les raons per
que tots els éssers participants anaven
vestits a l'ús i costums "rocieros" menys
els éssers tractoristes.

El mussol malgrat exprimir-se el seu
insignificant cervell només intuïajUi~tifi

cacions banals però no aclaridores, com
que era divendres i molts éssers hlUllans
encara treballaven; que jugaven els

éssers futbolistes que els representaven
com a selecció i per tant no participaven
perquè a les seus caravanes no hi podien
endollar el fil de la tele portàtil; que l'es
cissió de la Casa d'Andalusia anava en
detriment de la romeria per les divergèn
cies organitzatives a les que ens tenen
acostumats els hwnans; que durant el
cap de setmana hi havia massa activitats
programades per triar i remenar, etc.

El mussol finalment va fugir del
soroll de música per sevillanes, vehicles
amunt i avall, éssers humans que hi
volien ofegar la seua pena futbolista
nacional amb uns quants finitos, etc,
però en el camí cap l'exili no va deixar
de constatar lm cop més que els éssers
hwnans cada vegada viuen més per la
festa, sense importar-los massa les raons
de fons, només volen gaudir i oblidar la
seua vida canviant allò "Ora i labora" pel
"Labora i festa".

NOM

DOMICILI

Fitxa de subscripció

COGNOMS

POBLACIÓ CP TEL.

Se subscriu a Lt. t¡~ J.e E~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 (C/ Sant Francesc, 95 Casal Municipal· 12580 Benicarló)

Signatura: d de 199~~==- -=- ----'~ -c:-:'_ . _

Domiciliació bancària
BANC/CAIXA
=..:....=:.:"'-'=~~-'----------------------------------------------~--_.--_._-

ADREÇA POBLACIÓ CP
'-===-'----------------------_..:....::=.....,-~-------- -_----'::=--------------~------

NOM I COGNOMS DEL TITULAR DEL COMPTE

Codi de Compte Entitat Sucursal Control Compte número

Senyors: els demano que, fins a una nova ordre, atengueu els rebuts que els presentarà l'Associació Cultural la Feram de Benical'ló per l'im

port de subscripció a~ t¡~ J.e E~_

Signatura: d de 199
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3a Trobada Solar a Benicarló

Cartell de la 3era Trobada Solar a la ciutat de Benicarló

tEA

bles a nivell de d¡seny, materials, transfe
rencies de tecnologies i eficiència.

Per a concloure destacar que les pre
sentacions de les Innovacions
Tecnològiques es faran durant el diumen
ge pel mati, on gran quantitat d'empreses
a nivell de centres solars tècnics, tecnolo
gies Freeplay, mostrat-an les seues noves
invencions. També es fat-atl les presenta
cions de diversos líibres, nans sistemes,
estacions depuradores vehicles ecològics,
nous CDs; així CdlÍ1 Jèrbalanç de la situa
ció de les Energies Renovables a la
Com~Jlitat V~~~nç::iana, balanç fet per
AcclO Ecologista Agró.

V \f
çO L.AIl-

13fNICA'RLb

Ine-'IíGI limpiGI Y
Tecnololía.t Apropiadal

Jornada:
tn(1fgia Soia! en Iii \¡"'éemia, menos COl a ta AtinósiNZi

M,ms!ra de E¡¡;;rgi,¡¡s ReiK,V?ü¡'¡'s t Tecnol()(Jms ,APi:.;pià;J¡¡s

TaH¡;res du ín;munccièJl Précíicoii

!<.cti·1!dwAllllnfar.!iles yLÚ'licas

tI1Cu¡¡nlto-Ex¡.wsicicl) de !!lill¡itiv¡¡ i) Ifi¡¡eO,iOS Sctares

Y Encue¡¡lm de CC{,(I1llS i fbmos ~";illes

Presentaoón fJeJfnndv?ckmes

artesanals, que permeten obtindre
resultats econòmics i sobretot
ambientals de positius balanç.

La 1\/[ostra d'Energies
Renovables i Tecnologies
Apropiades tÍJldrà la patticipació
d'empreses, associacions i col·lec
tius relacionats amb les Energies
Renovables i el Medi Ambient. Es
projectarà com un espai obert a
tots els interessats que desitgen
mostrar les seues activitats en
qualsevol dels camps d'aplicació
de les Energies Netes, l'Eficiència
Energètica, Tecnologies
Apropiades i l'Ajut al
Desenvolupament.

Tatnbé es podrà gaudir dels
Tallers Practics d'Introducció, els
quals estan destinats a tots els inte-
ressats en les energies Renovables
perquè tinguen l'opOltlmitat de
conèixer, de fOlma pràctica, les
possibilitats quotidianes d'aquest
tipus de tecnologies. Els tallers
seran els següents: Energia solar
fotovoltàica, per El1lique
Mattínez; Energia solar tèrmica,
per Ismael Caballero; Energia
eòlica, per Josep Viver; Energia
minihidràulica; Aplicacions senzi
lles de l'energia solar a casa, per
José Manuel Jiménez; Super cuïna
solar, per Joan Garcia; Estalvi d'e-
nergia a la llar; per Manolo
Vílchez; Bioconstnlcció, per Julio
Cantos; Compstatge domèstic, per
Manolo Vílchez; i Depuració
natural d'aigües residuals, per
Albert TOITents.

Les Activitats Lúdiques i

Infantils seran la creació d'un
Rellotge Solar de grans dimensions;
Taller de joguines amb materials naturals
i reciclats; Espai telemàtic per a conèixer
CDs relacionats amb les Energies
Renovables; l'Emissió en temps real de la
3a l'robada Solar per lnternet; i la Gran
Paella d'acomiadament d'aquesta trobada
(14:30 hores el diumenge dia 5).

A més a més, la 3era 1i"abada de
Cuines i Forns Solars, els patticipants
podran fer-ho gratuïtatnent, on tot aquell
que cuine el seu plat al sol rebrà premis
concedits pels orgatlÍtzadors, empreses i
persones col·laboradors. Un equip d'ex
pelts avaluarà els prototips més destaca-

ISMAELl\dATEU

Les portes d'aquesta 3a Trobada Solar
s'obriran al sol i a totes aquelles persones
interessades en les Energies Netes. Es
podrà assistir gratuïtament i la zona del
Barranquet s'utilitzarà per acampar, on
tots els assistents tindrà aquestes
instal'lacions al seu abast.

El calendari compost per aquesta tro
bada començarà el divendres, dia 3, a l'o
bertura del recinte ferial a les 10 hores on,
es montaran les infraestructures i es rebrà
als patticipants i coUaboradors. El dis
sabte, dia 4, s'iniciaran els tallers, les tro
bades de Clüna i d'enginyeria solars, així
com l'actuació musical del 1:,'l11p
l'xalaparta. El darrer dia, diumenge 5, a
més dels tallers, es farà la Red de
Vigilància Radiactiva, i la realització de
diverses conferències al voltant d'innova
cions i invents solars.

Durant l'esmentat cap de setmana es
realitzaran una sèrie de mostres tallers
jomades i activitats de tot tipus: Es po~
destacar la jomada Energies Renovables
als Habitatges, menys CD2 a
l'A tmosfera; en la qU,al es tractarà de pn:
sentar l'estat actual de la implantació de
l'ús de l.es energies renovables a nivell
domèstic,' sobretot la so1ar, oférint als
assistents un estímul per introduir al seu
entom les tecnologies avançades i tatnbé

L'Associació d'Estudis
Geobiologies, GEA, ha organitzat
per al pròxim dissabte, 4 de juliol,

i diumenge, 5 de juliol, la 3a Trobada
Solar en la nostra ciutat. Aquesta trobada
té com a principal objectiu l'apropar a les
persones les Energies Netes i les
Tecnologies Apropiades, les que el sentit
comú d'una societat equilibrada, col'loca
ran al lloc on es mereixen.

Aquesta trobada té com a
principal objectiu apropar a
les persones les Energies
Netes i les Tecnologies
Apropiades, les que el sentit
comú d'una societat equili
brada, coHocaran al lloc on
es mereixen

:~:A':.:
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Festa Fi de Curs de l'APA del
C.P.M. Francesc Catalan a Sant Gregori

fi!.':o C.P MESTRE Fi?ANCESC CATALAN
----_..._------------

Pedro Sanmartín Urchaga

MÉDICO

les 18 hores s'hi va repartir orxata per a
tots i seguidament pares i mares, sobretot
les mares, van aprofitar la seua oportilln
tat per gaudir de les atraccions
d'Espectacles Maestrat, veient les se~.ys

cares cal reconèixer que s'ho van passar
divinanlent.

Tocades les 19 hores va començar el Fi
de Festa amb la recollida de taules, cadi
res, papers, botelles, etc, la neteja de pae
1I0ns, recollida de les atraccions, etc.

Sense cap altre motiu i esperant comp
tar amb la companyia de tots el proper
any, l'APA del Catalan vol aprofitar l'oca
sió per agrair publicament a tots aquells
que han fet possible, tant per la seua par
ticipació com c01.laboració, que aquesta
Festa Fi de Cms 97/98 a Sant Gregori
haja estat lm veritable èxit,.

A les 17 hores, s'hi va fer Wla rifa de
regals, i gràcies al treball de la junta de
l'APA es van sortejar més de 50 regals
obsequi de moltes tendes de la ciutat i
fora d'ella.

Per a recuperar una mica les forces a

Mestres, Ilm'es i alumnes van llassar-ho d'allò més bé dnrant la Festa de Fi de ellrs 97-98

La concentració dels més de
200- participants va ser a
partir de les 11 del matí a
l'ermita de Sant Gregori i
on cadascun dels assistents
calia anar proveït de plat,
got, cobert i beguda

i el parc motoritzat.

E
l proppassat diumenge 21 de juny
va tindre Uoc laja tradicional Festa
Fi de Curs 97/98 a l'ermita de Sant

Gregori, organitzada per l'Associació de
Pares i Mares del C. P. Mestre Francesc
Catalan.

La concentració dels més de 200 parti
cipants va ser a partir de les 11 del matí a
l'ermita de Sant Gregori i on cadascun
dels assistents calia anar proveït de plat,
got, cobert, beguda i alguna que altra lIe
polia per a després del dinar.

Tanmateix, malgrat el suport donat per
l'Ajuntament de Benicarló i la Caixa
Rural sant Isidre, cali pOltar-se la taula i
les cadires de casa per si de cas.

A les 11 hores va començar també el
muntatge dd Parc infantil, on els més
menuts van poder gaudir de quatre espec
tacles fins l'hora de menjar-se l'an·ós.

A partir de les 13 hores, els més afa
mats cuiners de l'APA van començar la
preparació de les Paelles, de la manera
més tradicional i popular d'aquests tenes.

Més o menys passades les 14 hores,
tots els assistents van parar taula i
començaren amb el desitjat Dinar de ger
manor de la comunitat educativa del
Catalan, al menys per una vegada aquest
curs tots hem pogut gaudir d'un menjador
escolar encara que fora a l'aire lliure.

A les 16 hores, com els menuts no
podien aguantar-se més es va reprende les
activitats del Parc amb la girafa, el castell

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 QUALITAT AL MILLOR PREU

NOVA ADREÇA

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

Tel.: 964472106
móvil 929 654916

CI Alemanys, 10-1°-1" Benicarló (Castelló)
Horarios:

Lunes, Miercoles y Viemes de 15:30h a 18:30h
Martes y Jueves de 9:00h a 11 :30h

Si vols tindre veu compra-te-la!

~~~kE~
el setmanari

que més parla .
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E
l regidor de Cuhura de
l'Ajuntament de Benicarló,
Francisco Flos, va presentar, pas

sat dimarts, 23 de juny, el nou programa
cultural que es durà a tenne en aquest prò
xim estiu.

Flos va començar parlant d'una de les
activitats més impOltants que es desenvo
luparan a Banicarló. Dmallt aquest estiu
s'iniciarà una nova campanya d'escava
cions al Poblat Ibèric del Puig. El regidor
de Cultura va comentar que es "realitzarà
durant tot el mes de juliol. Tenim pre
vist que 25 alumnes, estudiants d'ar
queologia, i gent que ha acabat la
mateixa carrem, vinguen al Poblat
Ibèric a fer un any més les excavacions,
i per a consolidar les excavacions ja rea-

litzades". Un dels fins de les excavacions
és el poder enllestir el Poblat Ibèric per a
poder fcr-se visites turístiques, com. va
recordar Flos; el qual també va destacar
que "gràcies a l'ajuda de la Diputació
s'ha arreglat l'accés al Poblat Ibèric, i
s'ha construït un segon accés des de la
plana de la Pedrera fins a les mateixes
portes del Poblat Ibèric".

Continuant amb les activitats per a l'es
tiu de 1998 destacar l' obeltura, un any
més, de la Bibliotcca de la Mar, la qual
estarà ubicada a ia platja del Morrongo
des delmes cie juliol, i fins el final cie l'a
gost. Flos va recordar que "la gran quan
titat de turistes amants de la lectura
podran llegir un any més, tant premsa
diaria com novel·les d'interés i novedo
ses. Amb aquest servei contribuirem a
que la nostra platja del Morrongo tinga

la Bandera Blava". L'horari d'aquesta
Biblioteca serà de 11 a 14 hores, pel mati;
i de 17 a 20 hores per la vesprada.

El president de l'üAC va comentar,
també, que la "3a Trobada Solar, que es

.farà a la nostra ciutat, tindrà molta
difusió a nivell nacional i internacional,
ja que moltes revistes d'àmbit interna
cional s'estan interessant per aquesta
trobada que es farà al patí del Col·legi
Públic Marqués de Benicarló (les expo
sicions) i a l'lES .Joan Coromines (Ies
conferències)".

Per a concloure, F10s va parlar, junta
ment amb el Tècnic de Cultura de
l'Ajuntament, Emic Belda, de les Bases
del XV1Il Certamen de Poesia Ciutat de
Benicarló. Així com de totes les moltes
activitats que té aquest Benicarló a la
Fresca.

Gran èxit de participació popular
a la revetlla de sant Joan

Lo REDACCIÓ

C
omja es tradicional va celebrar-se,
a la nostra ciutat, la revetlla de
Sant Joan. La nit del passat

dimaIts, 23 de juny, la platja del MOlTongo
va ser l'escenari ideal per a gaudir d'wla
de les nits més màgiques de l'any, on, com
no, a Benicarló es va celebrar amb actes
Culturals i comnemorant el dia de l'ESPOlt
a la nostra ciutat.

Gran quantitat de benicarlandos van
anaI' a l'esmentada platja per a participar
en les tradicions d'aquesta festa, ja que
plimeraInent van poder degustaI' les mag
nífiques tOlTades de llonganisses i cançala
da, juntament amb cervesa sense alcohol,
tot debades que va patrocinar l'üAE. A
més a més, es va fer la popular Foguera de
Sant Joan, la qual cremava al voltant de
mitja nit. Am.b Ja gent molt animada; quan
van fer-se les 00:00 hores, moltíssims
joves van ~anyar-se els peus a la maI',

encara que alguns, molts atrevits ells van
banyar-se tot el cos.

Després, va alTibar el tom a la tradicio
nal orquesta, El Duo AquaI'ela, els quals
VaIl animar molt l'ambient, tot i que al dia
següent hi havia que treballaI'. La sorpresa
de la nit va ser quan llns membres de la
Penya TaraI'ots van imitar a Camela, un
dels grups musicals aInb més populaI-itat
del moment. Els playback dels joves beni
carIandos, van provocar les rialles de tot
hom, i van alToclonir una nit de festa molt
intensa.

El regidor d'Esports Marcos Marzal,
va declarar que "més de 8.000 persones
van acudir a la festa de la nit de Sant
Joan. A més a més, uns 600 quilos de
carn es van torrar perquè els benicar
landospogueren sopar en aquesta gran
nit". També cal recordar que en aquei
xa nit, es va alçar la Bandera Blava, la

qual està concedida per la platja del
Morrongo. Marzal va "agrair lli" seua
coHaboració a tots els membres de
l'üAE pel seu gran esforç".

. ",:. ~ \ ! '; .
Fotos en una hora

Atención riòvios, regalamos un sensacional vídeo de boda
Plaça Mercat, 1 Benicarló
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Elena Caldés i Juan Marzal, premiats a la

Gala de l'Esport de l'OAE

a:::q

Juan Marzal, del CI' Benibort, persona més vincnlada a l'Esport en 1997,
agafant el sen gnanló de mans de la Reina de Festcs'97 Fo'o Rodo/fo

IÓ 1SlvJAEL MATEU

Passat diwnenge, dia 21
de jlmy, va celebrar-se al

. Parador de Turisme
Costa d'Azahar de Benicarló
l'elecció al Millor Esportista
de l'Any de la temporada de
1997. L'acte va ser presidit per
l'Alcalde de Benicarló, Jaime
Mundo, i pel regidor d'Esprats
i President de l'Organisme
Autònom d'EspOlis, Marcos
Marzal.

Gran quantitat de persones,
tant membres d'entitats espor
tives com el públic en general,
es van donar cita per a veme un
esdeveniment que va ser d'allò
més emotiu.

Els esp01iistes candidats a
ser el Millor de l'Any van ser
Manuel Ferrer, del Club
d'Escacs; Agustin Cerdà, del
Club Bàsquet Benicarló; l'e
qUIp benicarlando campió

d'Espanya del Club de Boles i
Botxos; Merxe Ruíz, Club
Atletisme Baix Maestrat; Eloi
Llopis, CF BenihOli; M.Pilar
Valladolid, de l'ESPOltiu
Patinatge; Rosa Arenòs, del
Club Mabel; Aura Pelis,
Gimnàs Benicarló; Juan Carlos
Lino, del Mar Esport; Victor
MOl-ales, del Club Natació
Benicarló; Felipe Calvo, del
Club Petanca Benicarló;
Adriàn Palmer, Judo Club;
Francisco Najarro, Maestrat
Motor Club; Rubén Simó,
Palomes Deportives 'La
Benicarlanda'; Pedro Curto,
Societat de Caçadors Sant
Huberto; Vicent Arayo,
Societat de Pesca; David
Forés, Unió Ciclista; i Elena
Caldés Marqués, del Club de
Tennis Benicarló.

Precisament, aquesta, Elena
Caldés, del Club de Tennis de
Benicarló va ser escollida per

lmamlmtat com la Millor
Esprotista de la Temporada de
1997.

A més a més, es va home
natjar Juan Manuel Marzal,
Secretari del CF Benihort, i
membre de la Reial Federació
Territorial Valenciana de
Futbol, al qual se l'ha nomenat
Millor Home Vinculat a
l'Esport de Benicarló en 1997.
Aquest hoenatge va ser molt

emotiu, ja que s'atorgava un
premi a un home que ha treba
llat i està treballant pel futbol
base constantment, i que nor
malment sempre està al'ombra
de tots, però tots sabem que
sense ell les coses no funciona
rien de la mateixa manera. Ja
era hora que es reconeguera el
gran esforç que Juan Marzal ha
fet pel futbol i l'esport benicar
landos.

Exhibició d'Aeromodelisme a Benicarló

•
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Los miículos, la ropa y mucho mas de tus Clubs favoritos, i ademas descuentos a J>eñas
ci Crist de la Mar, 25 12580 Benicarló (Castelló) Tel/Fax: 964474094

IÓ JOSÉ MANUEL FRESQUET

A mb motiu de la la
Setmana Esprotiva, el
C l u b

d'Aeromodelisme Benicarló,
va organitzar una Exhibició
d'aquest esport al Aeròdrom
del Maestrat.

El bon temps va ser propici
perquè els pilots pogueren
vQlar sense dificultats. Podem
destacar a Ximo Martí, el qual

va pilotar un Milkshake, avió
acrobàtic, fent diverses passa
des a pocs centÍlnetres de la
pista en posició invertida.

També José Manuel
Monferrer va destacar amb el
pilotatge del seu Jl1l1ker JU-52,
l1l1 avió trimotor de 2,5 metres,
la qual té una gran envergadu
ra. Amb aquest avió MonfelTer
va poder simular a la perfecció
els moviments del model real.

LA lie~ J.e
ge"",~~A1);li

la publicitat
més directa

ràpida i barata
Comprova-ho!!
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L'equip Cadet masculí del Club Bàsquet Benicarló
campió de la Comunitat Valenciana

J6 KOSECKf MATEU

C.B.Benicarló Cadet - 64
C.B.I.OK Oficinas Cadet - 60

L
'esPOlt benicarlando està d'enho
rabona, i aquesta vegada no han
estat els majors, ja que els Cadets

masculins del Club Bàsquet Benicarló,
van aconseguir, passat dissabte, 20 de
'uny, el Campionat Autonòmic Cadet, és
a dir, el títol màxim que es pot guanyar a
la categoria de Cadets en tota la
Comunitat Valenciana.

El partit es va jugar a la localitat valen
ciana de Carcaixent, on els joves benicar
landos, van entendre a la perfecció les
ordres del seu entrenador, Santiago
Senar, amb el qual han aconseguit aquest
impOltantíssim triomfper al bàsquet beni-

car1ando.
El partit va ser molt igualat, com ho

demostren els mm'cadors, tant al descans
(25-27), com a l'acabmnent (64-60).
L'esforç de tot un any d'aquests joves els
ha merescut la pena, i han obtingut aques-

J6 KOSECKI MATEU

ta recompensa.
Els campions han estat

Hemàndez, Fomés, Oms,
Centelles, López, Penyalba,
Borderia i Olivan.

Ferreres,
Segana,
GaI.vez,

El Proyastec Beyso es
classifica per \es semifi
nals de Copa guanyant

el Toledo per 5-3

ProyastecBeyso FS - 5
Chus; Pana, Valera, Josema, Fàbrega

cinc inicial-, Óscar, Joan Bel, Figuerola i
Arnau.

FS Bargas-3
Jiménez; Martín, Eduardo, José,

Àngel- cinc inicial-, Femàdez, Haceña,
Rodríguez i Raül.

Gols: I-O (min.13) Óscar, 2-0 (min.18)
Valera, 2-1 (min. 20) Mmtín, 3-1 (min.
23) Valera, 3-2 (min. 25) Raül, 4-2 (min.
31) Josema, 5-2 (min.37) Josema, 5-3
(min. 38) Rodríguez.

E
l Proyastec - Beyso de Benicarló
va aconseguir classificar-se per a
la Final a Quatre (semifinals) de la

Copa Comitè de la la Nacional del futbol
sala espanyol que es jugarà aquest cap de
setmana a Lleó; el benicarlandos van
denotar el Bargas FS, de Toledo, en un
pmtit trepidant en el qual va dmar l'emo-

ció al mm'cardor fins als instants finals.
El partit va ser jugat de poder a poder

per tots dos conjunts, ja que era molt allò
que estava en lloc, classificar-se per a les
semifinals de Copa. La primera meitat va
ser dominada pels benicarlandos, encm'a
que la seua puntelia no era la millor per a
la vesprada de dissabte, tot i això, Óscar i
Valera van aconseguir dos gols que van
posm' molt bé les coses per al Proyastec
Beyso. L'alegria va dmm' poc, ja que
minuts després, el visitant Martín, va
acwtar les diferències, concloent així
aquest període.

La segolla meitat va començar molt bé
per als nostres, ja que Valera novament va
fer Wl gran gol, el qual pareixia donar
trmlquil·litat als homes de Miki. Però de
fonna immediata els visitants tornaven a
fer un gol, la qual cosa reflectia el trepi
dant pmtit que es va veme al pavelló
poliesportiu. Aleshores els jugadors
locals van xafar l'accelerador i van acon
seguir dos gols més, marcats per Josema,
posant un 5 a 2 pràcticament definitiu,
encara que els de Toledo no es donaven
per denotats, ja que van dominar la part
final de l'encontre, fent sofiir d'allò més
als nostres. Rodríguez va fer el 5 a 3 defi
nitiu en un partit que serveix perquè els

IJoan Bel, un dels .iugadors del rroya,teç-Bcyso
L.__. . _. _

nostres tinguen de jugar aquest pròxim
cap de setmana les semifinals i si pot ser
les finals de Copa.
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Malson
Avui he tingut un malson. Per un
moment he somniat que la selecció de
Xabier Clemente no havia quedat elimi
nada del Mundial. Quina por! Volia des
pertar per comprovar com el futbol con
tinua sent un esport on el qué importa és
el talent.

PER ÀLEX GOZALBO I BELTRAN
ESTUDIANT DF, COM.UNICACIÓ A 1I0IOVISUAL

agbm agic@hotmail.com

US ho dic de veritat. Ho he passat molt malament.
Pensava que Espanya se salvava a la dmTerajomada.
Quina vergonya! Us imagineu? Tornar a fer ellidícul,

un cop més, davant de milions d'espectadors.
En el meu somni el futbol deixava de ser just. El talent que

dava en un segon pla. El pitjor de tot és que l'entrenador (cal
dria confirmm" aquest qualificatiu) Clemente es posava de
moda. Els equips de tot el món passaven ajugm" mnb 10 cen
trals i la FIFA imposava una nova regla on tots els pOIters
havien de pOItar el cognom de Zubizaneta a l'esquena. A
més, es publicava una llista de persones perilloses. Jugadors
com Ronaldo, Del Piero o Batistuta, i entrenadors com
Valdano, Cruyff o Menotti passaven a ser buscats.

Sort que la meua mm"e, que està en tot, m'ha despeltat en
el pitjor moment. 'Nike' anava a fer públic lm anunci on
els defenses de tots els països s'a-
naven passant la pilota d'un con
tinent a un altre.

Tot era lm malson. Espanya
ha quedat elimi-
nada.

No?

TRES SON MULYIYU·D
" . ... ;......... DE ,OYEN-.ES

" " ~ j'

- RADIO EBRE.

Cadena DIAL

- SER MAESTRA....

40 Prineipales

j, Cadena' SE.R·

PORTS RADIO (Morella)
.

• ELS

SUO NEGOCIO LO CONQCERAN 8 ....000 OVENTES
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ACTIVITATS

Concert NÚDlero 208 de la Banda Musical

UDP Llíria Call1p del Túria-Serranos
Dissabte, 28 a les 11:30h

Auditori Municipal de Benicarló

Els regidors del BNV
abandonen el Ple

Divendres 26 de juny
Organitzada pel Consell
Municipal de Benestar
Social, celebració del Dia
Mundial contra l'Abús de les
Drogues, on es farà la presen
tació de la VI Campanya de
Prevenció de
Drogodependències.
Lloc: Emissora Local de
Benicarló.
Pel matí al 107.3 FM.

Divendres 26 de juny
Organitzada per la Societat
Filatèlica Benicarló, inaugu
ració oficial de l'Exposició
Filatèlica, amb un Vi
d'Honor per a tots els assis
tents.
A més, Apertura de l'Estafeta
Temporal de Correus.
Lloc: Saló d'Actes de la
Caixa Rural Sant Isidre.
Hora: 20:00 hores.

Dissabte 27 de juny
Organitzada per la Societat
Filatèlica Benicarló, Taller
Filatèlic, xerrada sobre El
poblat Ibèric del Puig a
càrrec de Vicent Meseguer i
Folch.
Lloc: Saló d'Actes de la
Caixa Rural Sant Isidre.
Hora: 16:00 hores.
Dimecres 1 de juliol
Organitzada pel Consell
Municipal de Benestar
Social, xerrada a la Ràdio
Creixent sense Tabac, a
càrrec de Pilar Ors (Centre
de Salut Pública, Àrea 01).
Lloc: Emissora Local de
Benicarló.
Pel matí al 107.3 FM.

La mala educació
del rel:,ridor i por
tanveu del PP,

]esus Molina, provo
quen el malestar dels
regidors del Bloc
Nacionalista Valencià
BNV i aquests abando
nen el Ple. El detonant
de tot va ser quan el
regidor del PP, Molina,
després d'lm debat agre
en el plillt d'una modifi
cació pressupostària, va
fer referència al refi'any
"cree el ladrón que
todos son de su condi
ción", referint-se als
membres del Bloc
Nacionalista Valencià,
als qual a més els va tit-

llar de pocavergonyes.
El regidor del BNV,
Xavier Rodriguez, va
indicar-li al del PP que
retirés les seues parau
les,ja que si no conside
raria la seua actitud com
a menyspreable, indi
cant-li al mateix temps
que no acceptava que
ningú els tractés de lla
dres. Molina no sols es
va afirmar en les seues
paraules, sinó que a més
encara va ampliar els
seus humiliants qualifi
catius a la resta de mem
bres de la llista. Tot açò
va passar davant d'un
alcalde completament
passlU.

Torrente, el policia fatxa i divertit torna a les notres pantalles
La sirenita, l'última història de la factoria Disney.

J6 REDACCIÓ
--------_..

Torente, la divertida comèdia de
Santiago Segma, la qual va passar pel
Festival de Cannes, deixant lm excellent
regust de boca, toma a les nostres panta
lles per segona setamana Els diveJtits i
extravagants embolics del policia fatxa i
folclòric encamat per ell mateix, tomaran
a fer rime a tots els cinèfils que acudis
quen a les pantalles del cinema Capital.

La sirenita, última pellicula de la fac
toria Disney, espere omplir tots els cine
mes amb grans i menuts. Una tendra
històtia, on tomen tots els antics personat
ges coneguts pels xiquets i xiquetes, Ariel,
el ptíncep ÈIic, el cranc Sebàstià i la brui
xa Úrsula per a fer-los gaudir d'W1s
moments agradable~.

orsol' n. r()~'f)O OLt MAR .
.L.t mS1'OlUA ,\fAS fA.~(J7\A.\\Tf.. Of. ÒIS~fr.

La Sirellita
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EL CÒMIC SETMANAL DE XAVIER BURRIEL

La banda fava segura
M.iM~Pllt-l. T'HA" APO
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Cartellera de Cinema de Benicarló i Vinaròs
de divendres 26 a dilluns 29 de juny

ESTRENES NACIONALS

Equipats amb [J(J I DOLBY ESTEREO DIGITAL I
HORARIS BENICARLÓ

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

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

.~'.

LA SIRENITA

Walt Disney

el• .t. ~INlh\\A

LA SIRENITA

Walt Disney
.: ' .

TORRENTE

Santiago Segura- 2a setmana

VINARÒS

C:OLISEUM

TANCAT PER VACANCES
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