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La nostra diòcesi

U nió Valenciana, tots ho sabem, és especialista en
crear conflictes allí on no n'hi ha. Entenem que pot
ser més o menys fàcil fer-li creure a una persona de

Londres que el valencià i el català no són el mateix. En canvi,
a un que viu a Benicarló, compra a Castelló i festeja a Tortosa
és impossible enganyar-lo. Ell, com tots nosaltres, veu que no
necessita parlar coses diferents per ser entés.

Ara ens volen fer creure que el millor per a nosaltres és
separar-nos de la diòcesi de Tortosa. Simpàtics. Què sabran
ells! ¿Quin consell ens pot donar un partit polític que ataca
cada setmana els interessos dels valencians? No és qüestió de
ser catalans. Nosaltres som valencians, però no podem negar
que tenim més coses en comú amb la gent de Tortosa que
amb els de Sogorb. La lliçó que ens ha donat el nunci del
Papa és que cal juntar iHusions i no disgregar-les com volen
fer des d'Unió Valenciana.

A Benicarló no volem fer el ridícul amb gent així.

La Redacció respecta la llibertat d'ex
pressió. La responsabilitat de les opi
nions és de qui signa l'escrit. La redac~

ció es reserva el dret d'acurçar èlstex-
. tos que sobrepassen les 20· Hnies. Els

articles hauran d'anar signats amb
nom, adreça i número de DNI', encara
que podran aparèixer amb pseudònim.
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~ Una carxofa per a
~ José A. Sanchez

(PSPV-PSOE) per la seua
imaginació. No entrem a
valorar si és o no veritat el
que diu, però s'ha de
reconèixer que és una frase
simpàtica i original.

Una panissola per a
Unió Valenciana

pels seus intents d'anar en
contra dels interessos dels
valencians. La nostra diòce
si és la de T0l1osa. Ja fa
temps que ha estat així i la
veritat és que ens ha anat bé.
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El nunci anuncia que Benicarló
continuarà a la diòcesi de Tortosa

Lajos Kada

.16 REDACCIÓ

El nunci del Vaticà a l'Estat
espanyol, Lajos Kada (a la
fotografia), va assegurar el
passat dilhms amb' rotunditat
que no es planteja la'ruptma
de la diòcesi de Tmtosa, for
mada per parròquies' del nord
del País Valencià, entre elles
les de Benicarló, i del sud de
Catalunya..

Kada va cliticar l'aberrant
campanya d'Unió Valenciana

(UV) que reclama, en contra
de l'opinió dels benicarlandos
i les benicarlandes, que la
zona valenciana depengue del
bisbat de Sogorb. Kada va

Església Santa Maria de Benicarló

explicar que "mai no havia
sentit parlar d'aquest as
sumpte. Ni s'ha plante.iat".

El nunci, a més a més, va
mostrar la seua satisfacció per-

què una diòcesi tingue territo
ris i poblacions de dues comu
nitats autònomes ja que així es
respecta la realitat de la zona i
no baneres artificials.

Editorial del diari AVUI

La diòcesi
de Tortosa

El nunci del Vaticà a Espanya, monsen
yor Lajos Kada, va deixar en:treveme en
unes declaracions fetes dimnenge passat
que no es planteja la ruptura de la diòce
si de Tortosa. Aquest bisbat incloïa histò
ricament nombroses paJTòquies del nord
del País VaÍenci à, lilla pmi imPOJtant de
les quals ja van ser segregades i annexio
nades a la diòcesi de Sogorb-Castelló en
els anys seixanta. A bores d'ara, són 42
les parròquies valenciqnes que depenen
encara del bisbat tmtosÍ. El partit antica
talà Unió Valenciana i algtillS dels seus
escassos càrrecs municipals al nord
valencià promouen una campanya per-

què aquestes esglésies passin també a la
diòcesi castellonenca, segurament per
evitar que continuÜl "catalanitzant-se".

La diòcesi de Tortosa ha tin
gut una actitud davant la rea
litat cultural i lingüís~ica dels
seus feligresos -que és idènti
ca a un costat i a l'altre del
riu de la Sènia- molt menys
hostil que la de Castelló

r: .

No els falta: una pm de raó..La diòce
si de Tórtosd· ha'·tingj.it' tràdid6riàiri:lent
una actitud davant la reaiítàt cu1tmal i
lingüística dels sens feligresos -que és
idèntica a un costat i: a l'altre del riu de la

8ènia- molt menys hostil que la de
Castelló. Només cal constatm' les escas
ses tnisses en català -o valencià- que es
fan a la segona i l'actitud clm'ament
adversa de l'actual bisbe titular de la diò
cesi, juan Antonio Reig, quant a l'idio
ma. Ara com ara, els límits actuals del
bisbat de Tortosa -amb un valencià al
capdavant- .garanteixen el respecte a la
tradició històrica i, molt més important
encara, a la realitat cu1tmal dels seus feli
gresos. Uns argtl1llents que haurien d'ha
ver estat decisius i que el nunci i els seus
antecessors no van considerar a I'hora de
valorar la segregació del bisbat de
Lleida.

Aquest editorial es va publicar el
passat dimarts 8 de setembre a la

pàg~na 3 del diari AVUI.

, :,
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Perill per la
gota freda

Declaracions
de Manuel
Alvar López

El passat dia 23 d'agost
Manuel Alvar López, c~tedrà

tic de Llengua Espanyola de
la Universitat Complutense
de Madrid i acadèmic de la
Llengua, va fer unes declara
cions al diari ABC on assegu
rava que la Llei del Català
"nega totes les possibilitats
al castellà" i va explicar que
"la immersió lingüística
provoca fracàs escolar".
Alvar creu que "cada parlant
ha de defensar l'espanyol"

Manuel Alvar dóna avui
una conferència al saló de
plens de l'Ajuntament a pmtir
de les 20:00 hores.

Segons un estudi del Minis
teri d'Interior, enguany la
gota freda tindrà una intensi
tat molt fOlta. El dia 18 tin
dran tota la informació amb
un aI1icle especial a LA VEU.

Formació
de persones
adultes

El Centre de FOlmació de
Persones Adultes:infOlma que
fins al dia 20 estarà oberta la
matlicu1a dels diferents cur
sos adreçats a gent gran.
L'horaTi serà de 10:00 a 13:00
i de 18:00 a 20:00 hores. Per a
més informació poden passar
se per l'antic coHegiJaume I
.0 nucar al 964.46.02.89

del• • •
J.nJ.cJ.

ESCOLAR

Col'legi Man¡ués de Benicarló

106.000 pessetes. Una diferèn- ponsabilitats que ha d'adoptar
cia bastant important pel que . cadascú.
fa a la butxaca. Mentre que a Benicarló l'i-

Un dels principals reptes nici del curs escolar s'ha rea
d'enguany és ei de facilitar el 'litzat 'sense cap circwnstància
diàJeg entre els parés i els pro-' d;irite~'ès, a la localitat de
fessores ja gue sovint no ~s PenJscola ies' Festes Patronals
posen d'acord a l'hora de han endarrerit l'inici del curs
detenninar les diferents res- tres dies

Un

A Benicarló molts pares
mares s'han queixat pel preu
dels llibres dels col'legis con
celtats. A més, en el cas d'a
questes escoles el preu total de
la tomada a les classes aug
menta molt. Segons va publi
car el Meditemmeo la diferèn
cia pot .estar al voltant de les
86'.OaOp~ssetes pel: ·allinme.ja
que m~ntr~'~ u~ col'legi póbíic
el cost és d'tmes 20.000 pesse
tes, a un privat pot valer

Els xiquets. i les xiquetes de
Benicarló van. començar el
passat dimecres les s~ues clas
ses. A la província de Castelló
es calcula que uns 36.000
alumnes han iniciat ja el curs
escolar.

.16 REDACCIÓ

A Benicarló molts
¡pares i mares s'han
queixat pel preu dels
llibres dels col'legis
concertats

•
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I José Sanchez diu la frase de l'any I

"Molina proposa, Mundo signa i
Cuenca s'endú les bufetades"

José Antonio Sallche'Z (PSPV-PSOE)

El ple va servir també per aprovar inicialment el pla per
. a l'eliminació de batTeres urbanístiques a la zona nord

de Benicarló, detenninm els dies festius i per reduir
algunes subvencions (de 50.000 a 29.000 pessetes per al carrer
del Calme i de 200.000 a 158.000 pessetes per a l'Associació
d'Estudis Geobiològics).

En el poot de precs i preguntes el PSPV es va ínteressar per
la no programació del Recital Líric de Gemma Roig, lnés
Borràs i Juan Oms a les passades Festes Patronals i per la
defectuosa senyalització dmant la setmana gran de Benicarló.
Segons Sanchez "això ha provocat que la grua retire 106
cotxes i el problema és que no hi bavia senyals de probibi
ció". Jaime Mundo va respondre, sorprenent tothom, que "als
carrers llargs no· es va col·locar les senyals necessàries~'.

Antonio Cuenca va reconèixer que "aquest servei es pot
millorar". Finalment el regidor de Cultma, Francisco Flos, va
respondre unes preguntes de plens anteriors del BNV referents
a la pèrdua d'una important subvenció.

informat a la Comissió
Informativa".

Les pat'aules de Mundo i
Cuenca, però, no van convèn
cer els membres de l'oposició
i Sanchez va continuar expli
cant que "estava tremolant ja

L'alcalde del poble, Jaime
Mundo, va pronunciar lmes
pat'aules d'agraiment "per a la
persona de Salvador Mar
tínez", antic Jutge de Pau.
Martínez ha estat 8 anys realit
zant aquesta tasca. Mundo va
remarcar el servei que havia
donat a Benicarló ila seua pro
fessionalitat. Els dos pattits de
l'oposició, PSPV i BNV, van
aprovar les paraules de
l'Alcalde.

Ja per finalitzar, el poot
número 6 de la sessió plenària
(elecció del Jutge de Pau) es
va aprovar amb els 17 vots
favorables dels tres pattits
amb representació al nO"Stre
Ajootament.

Els membres del PP,
PSPV-PSOE i BNV
van agrair la tasca de
Salvador Martínez,
antic Jutge de Pau del
poble

Mundo: "No tenim
intenció de ferir cap
sensibilitat"

Va ser en aquest moment
quan Sanchez va dir ooa fi'ase
que quedat'à gravada en la
memòria de tots dmant molt
de temps: "A Benicarló,
Molina proposa, Mundo
signa i Cuenca s'endú les
bufetades i és que totes les
crítiques li acaben caient a
Cuenca".

que les Comissions estan per
arribar a un consens i no tan
sols per informar els mebres
de l'oposició".

-punts

consens. No tenim voluntat
de ferir cap sensibilitat. Jo
entenc el consens quan tots
aprovem una cosa". Per la
seua patt, el regidor de
Governació, Antonio Cuenca,
va explicar que ja "s'havia

Altres

J6J ÀLEX GOZALBO

Tant el PSPV com el BNV
es van mostrar decebuts pel
mètode utilitzat a 1'hora de
seleccionar el nou Jutge de
Pau, Jordi Cid. Els partits de
l'oposició no van negar-se a la
seua elecció ja que, segons
Sanchez, Cid "mereix tota la
nostra valoració i el nostre
respecte" però sí van criticar
l'actuació del grup majoritari.

Tal com va explicar el regi
dor Sanchez, "el senyor
Alcalde ha faltat a la seua
paraula ja que aquest no
serà el Jutge de Pau de con
sens. He dit mil vegades que
fan el que volen i com volen.
Han eludit voluntàriament el
consens. La meua denúncia
va per a vostè", referint-se a
Jaime MWldo. "i per als regi
dors, que beneeixen la seua
actuació".

Les paraules més dmes de
la sessió plenària van ser de
José Sanchez ja que va conti
nuar recordant que "en més de
tres anys no hi ha hagut cap
opinió amb consens. És
lamentable! Nosaltres també
representem el poble de
Benicarló".

En la rèplica, l'Alcalde va
assegurar que "sí que hi ha

Sanchez (PSPV): "Ja
he dit 1.000 vegades
que fan el que volen
com volen"

El regidor del PSPV José
Sanchez va atacar dmament
l'Alcalde, Jaime Mundo, i els
regidors del pp dmant el
darrer ple celebrat el dia 3 de
setembre.
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Actes del
correllengua

J6 REDACCIÓ

Avui divendres: 11 de Setem
bre, Diada Nacional de Cata
lunya, comencen els actes del
Conellengua'98. La celebra
ció d'enguany tomarà a estar
centrada en la unitat de la llen
gua catalana.

Un any més el Conellengua
finalitzarà al País Valencià. El
9 d'Octubre es realitzarà l'ac
te de cloenda. Més endavant
infonnarem de les activitats.

Observatore Mundano,..-----------J 1- --,

PER J.R. RAMÍREZ

Unió Valenciana

EIpartit del pOl.lastre, é.S a dir,. Unió
. ValencIana sembla que no es

cansa de rebre patades per totes
bandes. Aquesta vegada els ha anat
directa a la boca. Aquesta gent impresen
table, que es dedica a cJispar els ànims de
tranquil'litat i convivència dels valen
cians, continua amb la seua mania d'em
bolicar la troca. Amb aquell tema famós
de la diòcesi de Tortosa, han rebut una
resposta oportuna i contwldent. Fins i tot
el nunci del papa de Roma els ha dit que
això no es cosa d'ells, de la mateixa

manera que els feligresos de totes les
panòquies castellonenques que pertan
yen al bisbat de Tortosa no pensen fer-los
el joc als blaveros impeltinents.

Unió Valenciana sembla es
dedica a crispar els ànims de
tranquiHitat 1 convivència
dels valencians

Els individus d'Unió Valenciana estan
trobant-se en una dificil situació 'd'ailla-

ment social. La majoria de les seues pro
postes polítiques només pretenen reani
mar el conflicte lingüistic que tants mal
decaps ens ha portat fins avui. No sabem
què en pensen de tot açò els membres
locals de la falla de Villalba. Aquest par
tit (si és que se li pot dir així) està massa
preocupat en la part del pollastre que li
toca. El pacte amb el PP, si bé serà subs
tanciós per al profit personal dels diri
gents blaveros, acabarà sent la seua
tomba política. Ja ho diuen: No hi ha res
pitjor que un pobre falt de pà.

.',

RÀDIO BENICARLÓ

EMISSORA MUNICIPAL
107~3 FM

Méndez Núñez, 91
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Fernando Puzo: "El metge ha de
""trobar el CANCER i no a l'inrevés"

~ GENERAlITAT VALENCIANA
~(ONSELLERIA DE SANITAT

il'JJ ÀLEX GOZALBO

"El metge ha de trobar el
càncer i no a l'inrevés". Amb
aquesta expreSSIva frase,
Femando Puzo, director del
Centre de Salut Pública de
Benicarló va resumir a la per
fecció la intenció de la
Conselleria de Sanitat pel que
fa a la prevenció del càncer de
mama.

El Director General
de Salut Pública de la
Conselleria de Sanitat
de la Generalitat Va
lenciana, Francisco
Bueno, va parlar del
càncer de mama

Ahir dijous (11:00 hores) el
Director General de Salut
Pública de la Conselleria de

Sanitat de la Generalitat Va
lenciana, Francisco Bueno, va
realitzar una roda de premsa
en castellà per tal de mostrar la
seua satisfacció per 1'èxit dels
programes de prevenció del
càncer de mama.

Segons Bueno "sempre és
millor prevenir que curar i
és per això que nosaltres
hem posat en marxa progra
mes de prevenció per detec
tar els possibles càncers".

La primera volta de la pre
venció es va posar en funcio
nament el 3 de juny del 1996 i
va finalitzar el passat dime
cres. Dos anys que han servit
per apropar el tema a les dones
de tot el País Valencià amb un
total de 62 conferències.

Bueno va mostrar la seua
satisfacció perquè el País
Valencià és "la primera
comunitat de l'Estat en
cobertura" ja que s'aITiba al
100% de la població.

Els programes de prevenció
van adreçats a les dones d'en
tre 45 i 65 anys.

Els programes de pre
venció van adreçats a
les dones d'entre 45 i
65 anys

La taxa de dones que ha
participat a 1'àrea del nord (on
pertany Benicarló) és del
80'7%, mentre que a la resta
del País Valencià é del 72'9%.

De les dones analitzades,
"el 84'6% no tenien cap
patologia, dada molt positi
va, un 15'% tenien patologies

beningnes de poca importàn
cia i al 0'4%" (24 casos en
total) "se'la va diagnosticar
càncer, però ja s'han tractat
amb resultats positius. El
que importa és detectar la
malaltia", va explicar Bueno.

Per al director General de
Salut Pública de la Conselleria
de Sanitat de la Generalitat
Valenciana "cal evitar les llis
tes d'espera. En tres setma
nes tothom és atés".

Més tard, a les 12:30 hores
del matí, Bueno va donar una
conferència sobre la prevenció
del càncer de mama a la qual
van assistiT-hi algunes perso
nalitats i representants munici
pals.

delsEl Racó Pensaments
PER SUSSANA ANGLÉS

Anhel
.Els 1.1I1s d' aqu~ll xiquet em van per-

. .' seguir 'tot el dia, sense més ni
menys apareixien al meu davant i

jo havia de fer un esforç per continuar
endavant amb el treball, sense trencar la
.rutina.

Els ulls d'aquell xiquet· em
van persegnirtot el dia, sense
més ni menys apareixien al
'meu davant

Mentre la meu ment desquartitzava tot
aqu~st eurenou de pensaments, les ones
anaven trencant· davant melI, portant

.records que intentaven ofegar-se amb

força a la sorra, però que es desfeien
quan fOllilaven part íntima de la sona
banyada i impr~gnada pel salobre d'a
quest ambient hmnit i aspre, tranquil' i
valent... La mar.

El color blau amb pínzellades verdes
quan es va fent .fosc... sense cap mena de
contèmplm:ió per aquell home que se la
mirava d'una manera angoixosa com si li
demanara explicacions pel fet de conti
nuar amb vida. Els ulls una altra vegada,
però sense 1'anhel de l'esperança que sí
tenia el xiquet. l'home no tenia vidaàls
ulls, tenia trencat l'anhel per viure, no li
quedava res més quel~ pesada i atapida
tristor que intentava guanyar cada vega
da que respirava a un Iitme tan cansat
commoòton,.sense ganes.

Là mort també existeix en la vida.' No
vaig 'poder evitar pensar què. és allò què
pensaria el xiquet en veure l'home, però
sí savia el que pensaria l'home del
xiquet, res. rndiferènci~ total i ab~oluta.

La mOlt ütinbé existeixen .la
vida. IndiferènCia total i abo
Inta.

La vida ja no tenia cap mena d'.Ïnte
rés.,. El xiquet, en canvi, tot i el seu aire
trist i perdut, encara. mii:ava al front i dels
ulls li sOltia un anhel d'esperança per tal
de' IhútM peI present, sense presses,
sense pensar en el futur.

Anhel.



El Mussol

E
l mussol semprè ha tin~)-ut ben pre
sent a l'hora de valorar la festa

. més iUlJ2.0rt~nt._~~I~ ciutat el tre
ball realitzat per UllS pocs éssers humans
que durant un,pedode .més o J.llenys llarg
del seu temps:~iur6 ihttjllten organitzar:
aquesta manifestació P9pular amb l'ob
jectiu que la resta d'humans s'ho passen
de la millor manera possible.

El mussol, però, segueix creient que
els màxims responsables de tot l'enrenou
i crispació existent durant les Festes d'a
gost dels daners anys com a conseqüèn
cia dels desajusts, tensions i mediocritat
existents durant les mateixes, són només
responsabilitat única i plena dels éssers
polítics de l'equip de govem del pp per
haver-se ca1Tegat, per divergències, als
antics membres d'una Comissió que amb
lm gran rodatge havien aconseguit unes
Festes d'alt nivell.

El mussol està convençut que els nous
éssers membres de l'actual Comissió els
falta la saviesa necessària per satisfer les
necessitats de megafonia del Grup
Renaixença, de carures per a la Gennania

Q!1il1cacao!
" .

de Jo~es 'ELPuig', de taules i caclires per
a la penya El Cadafal, de cadil'es i Dames
.per al Club Bà,sgtJet Benicarló, etc. i per
tant no són els màxims responsables del
.malestar que això ha generat en entitats i
peny~s que donen cos a la majoria del
programa oficial de les Festes d'agost;
però en canvi alguns dels seus éssers
membres sí que ho són quan no han
acceptat les errades i halI intentat excu-

. sar-se de les critiques amb declaracions
fora de to basant-se en el menyspreu.

L'enrenou de Festes és con
seqüència del pp per haver
se carregat als antics mem
bres de la Comissió

El mussol voldria incidir que aquestes
maneres d'actuar dels éssers de comis
SlOns vinculades al poder i d'algLUls
éssers del mateix poder llllmicipal no són
gens noves, Ja que com a mostrà hi
podria posar el que tm tord habitant del
ganofer de l' Alanibor li va contar per

explicar-li la no organització enguany del
X Tomeig lntemacional de Bàdminton.

El mussol pel bec del seu amic ha
sabut que els éssers membres organitza
dors d'aquest esdeveniment esportiu s'hi
van sentir dolguts Ja no només pel
menyspreu reiterat que durant els últims
anys ban rebut per tirar endavant aquesta
activitat quan ells sols han marcat ratlles;
retirat cistelles; agranat pistes; Illlmtat
xarxes; cercar materials bàsics i trofeus;
compartit pista amb carrosses, tubs de
folTl1Ígó, plats d'anòs; etc. sinó també
pels comentaris radiofònics realitzats per
algun ésser comissari polític valorant
amb força cinisme l'actitud dels éssers
d'Alambor per demanar realitzar el seu
tomeig amb condicions, i al mateix
temps intentant desqualificar-los O1S1

nuant que només protestaven perquè els
calia escombrar lma mica la pista annexa
per poder jugar quatre alIDCS.

El mussol creu que aquests éssers
s'han de fer miral' una mica la curta
amplit.ud de mires que no els deixa pas
sar més enllà del seu melic.

UETALL\R l'Ell Ací

--------------------------------------------------------------------------------------------------------~-

Fitxa de subscripció
NOM
DOMICILi
POBLACIÓ

.COGNOMS

CP TEL

Se subscriu a LA \14- k E~. per l'impOlt de: O 4.680 pts (52 números, anual, bonificació 10%) proITogable si no
hi ha ordre en contra. Als envialnents fora de Benicarló caldrà afegir 2.000 ptes anuals.

}i'orma 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

NOM [ COGNOMS DEL nrULAR DEL COMPTE

Codi de Compte Entitat Sucursal

d

Domiciliació bancària

POBLACIÓ

Control Compte número

de 199

ep

Senyors: els 'dema~o que, fins a una nova o~dre, at~ngueu els 'rebuts 'que els presentarà l'Associació CtiItur'al'la ~eram de Benicarló per l'im'

port de subscnpclO a LA \14- k E~. .

Signatura: d de 199
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COL·LEGIS DEL POBLE

Hi ha alguns col'legis de
Benicarló que encara no
s'han normalitzat. A la foto

grafia d'aquesta setmana veiem com
el ep Marqués de Benicarló encara té
la inscripció Colegio Nacional a una

.de les seues entrades. La veritat és
que és impossible aconseguir que els
nostres xiquets i les nostres xiquetes
aprenguen a respectar la llengua quan
nosaltres som els primers en mm'gi
nar-Ia. Els nostres fills han d'anar al
col'legi i no al colegio.

(/)

(/) CD
~

~ OO -iJ-iJ OO CDCD HH

Els nostres
•cinemes

ESClic aquesta breu carta per
intentar mostrar la meu indig
nació per culpa dels cinemes de
Benicarló.

Escric aquesta carta
per intentar mostrar la
meu indignació per
culpa dels cinemes

Ara que semblava - que
començaven a entendre que al
nosú'e poble es poden progra
mar pel'Hcules menys comer-

cials (cada dijous projecten un
film espanyol) és quan pitjor
tracten els espectadors.

Generalment no em quedo li
veure els títols de crèdit. No
sóc cinèfila. Però l'altre dia em
venia de gust comprovar una
dada sobre una cançó de la
BSO que m'havia agradat.
Impossible.

Els encaITegats de la sala
obren els llums tot just quan
s'acaba de finalitzar la pel·Hcu
la. I els obren tots. Seria més
fàcil obrir-ne uns pocs a baixa
intensitat i deixar la gent veure
amb claredat -eis títols- de-ci:è
dit.

A més, podrein renovar les
cadires!

Laura M.

-- -
M-or

, .'

Ramon
Blanch I

Maifra
; ~...

Ramon Blanch j' Màura (67
anys), pare del peliüdista' local
Ramoii¡Bl'airc1i:v~ll'nOút ahir
dijous. Des de LA VEU DE
BENICA.RLÓens volem afe
gir a les mostres de sUp01t que
ha rebut la .família. Tota Ia nos
tra consideració en uns mo
ments tan difícils.

COMunic@cióPer adreçar-se a aquesta
secció cal fer-nos arribar el
vostre comunicat o fotogra-
fia per qualsevol dels se- sió de Festes. Penseu que ho
güents mitjans: CARTA (La fan tot per amor a l'art.
Veu; !c~rrer' SlihtFrancesc,
95), FAX (964.47.56.98), • SANCHEZ.
INTERNET (lav:eu@hot- re~elo1)o: per dir que vaig
mail.com) o TELÈFON :'\~éute\el ple del dijous passat
(964.46.16.18).' per) Tel~carlon i crec que

- -', . > ¡''-'' . Sarichez; eixe del PSOE, va
• COMISSIÓ. . ,; ;. ~ .., estar molt inspirat. En canvi,
Crec que us vau passar illi poc' ' la resta de regidors estaven
amb les crítiques.a.la Comis,... adormits.

i. ~.' i \, ., .~

• BOUS.
Truco tan sols per dir que jo, a
l'igual que Gozalbo i la reina
de Festes, estic en contra dels
bous.

• FESTES
Crec que la gent que s'ha
encan-egat de preparar les'
Festes no està capacitada per,·
organitzar-les. Tenen bona

volwltat però no donen per a
niés. ¿Pei- què no toma la
Comissió de fa W1S anys? ¿Per
política?

• PUNTAIRES
Hola. ¿Això és el contestador
de LA VEU? Truco per dir
que. les, punta}res que organit
zen aquest diumenge la troba
da es mereixen tenir molt èxit.
Cal .que anem tots ja que es
tracta de recuperar les nostres
tradicions.



75.460.808 pessetes!
Aquesta és la subvenció que podríem tenir per

NORMALITZACIÓ LINGüíSTICA ,1

16 ÀL&,( GOZALBO

Xavier Rodríguez, regidor del
Bloc Nacionalista Valencià
(BNV), va assegurar durant la
dauera sessió plenària realit
zada que Benicarló "podria
rebre més de 75 milions de
pessetes per a la realització
d'activitats de promoció de
l'us del valencià".

Els diners es deixaran
perdre per no complir
una sèrie de requisits
necessarIS

En canvi es deixaran perdre
per no complir una sèrie de
requisits necessaris. Entre els
punts que el nostre AjlUl
tament no segueix cal destacar
la contractació d'un tècnic de
promoció lingüística del grup

A o B (Benicarló el té del C) i
Ja creació i funcionament d'o
ficines .municipals de promo
ció de l'ús del valencià.

FRANCISCO FLOS
El regidor de Cultura,
Francisco Flos, creu que
"aquesta situació ja s'ha
debatut prou en anterior
plens i que nosaltres consi
derem suficient amb tenir
un tècnic del grup C". A
més, Flos va recordar que "ja
hem fet la sol·licitud. El que
és impossible és esperar 75
milions ja que per a això cal
dria seguir tots els punts de
la convocatòria".

Francisco Flos també es va
disculpar per les e1Tades
ortogràfiques que apareixien
al cartell de l'aniversari de la
concessió del títol de Vila. En
els nous cartells aquesta cir
cumstància s'ha solucionat.

. "

COPISTERIA LLIBRERIA PAPERERIA
• Fotocòpies i còpies de plànols
• 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 ACRÉ·çA
.Passatge sant Blai 2/cantonada sant Jaume
Tel/fax 964.47.56.98 • 12580 Benicarló (Castelló)

Pedro Sanmartín Urchaga

METGE

Tel.: 964.47.21.06
Mòbil 929.65.49;16 .

CI Alemanys, 10-lr-la Benicarló (Castelló)
Horaris:

Dilluns, dimecres i divendres de 15:3üh a 18:3üh
Dimarts i dijous de 9:üüh a 11 :3üh

Si vols tenir veu: compra-te-la!

~V~kg~
El setmanari

que més parla

I
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Actes de l'aniversari del títol de Vila

475
16 REDACCiÓ

Avui divendres hi ha lU1a con
ferència de Manuel Alvar
López (Caixa Rural, 20:00
hores). És un dels primers
actes de la celebració del 475
aniversari. de la concessió del
títol de Vila a Benicarló l'any
1523.

OCTUBRE
Per al mes d'octubre hi ha pro
gramades més activitats, com
ara una conferència de Vicente
García (dia 2) o la presentació
d'tm llibre de Vicent Me
seguer (dia 17).

I Trobada de Puntaires a Benicarló
de l'AjlU1tament d~_ Benicarló
i la Diputació de Castelló.

L'Alcalde Jaime Mundo ha
realitzat una nota de premsa
on amplia la notícia donada
pel director Territorial, Fran
cisco Baila, sobre la creació
d'una extensió de l'Escola
d'Hosteleria a Benicar16.

1. El lloc on s'impartiran
les classes sèrà el Centre de
Fonnació situat a l'avinguda
de les COlts Valencianes, on
hi ha instal·lacions de gran
qualitat per impartir els cur
sos, que depenen de la Con
selleria de Benestar Social. :

2. Els cicles formatius de
grau mitjà previstos són els
de tècnic de cuina, de pastis
seria j panaderia i~.~_~ serveis
de restaurant i bar.Més infor
mació: fES J03.U¡Coromínes.

Escola
d'hosteleria

s'iniciaran els treballs.. A les
13:00 hores hi haurà un des
cans. Per la tarda els treballs

ACTES es reiniciaran a les 16:00, per
Els actes començaran a les dues hores més trad clausurar
10:00 hores del matí amb una l'acte.
concentració al centre antic de" S'espera l'assistència de
la ciutat. A les 10:30 es realit- . moltes puntaires arribades de
zarà la ptesenta:ció ·de l'acte ,i . ' les poblacions de la zona.

Aquest diumenge 13 de
setembre es realitzarà la I
Trobada de Puntaires a
Benicarló. L'acte estarà orga
nitzat. per l'Associació de
Puntaires del Baix Maestrat i
comptarà amb la col'laboració

16 REDACCiÓ

.,;""
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Centre Excursionista Xiruca

Horaris del rocòdrom i del
gimnàs per a aquesta temporada

h CEXIRUCA

o Per a la utilització del rocò
drom és obligatori estar fede
rat.

o Les persones que no pertan
yen al CE Xiruca i no siguen
veïns de Benicarló haw-an d'a
bonar el tiquet al' bar. El preu
l'estableix l'Organisme Autò
nom d'Esports.

o El vestidor ,dels usuatis del
gimnàs i el rocòdrom serà el
de la pista mmexa.

o Les persones que no es
pu!:,'Uen adaptar als horatis,
hauran de sol, licitar dia i hora
personalment a l'Ajuntament
o parlar amb l'encanegat del
pavelló.

o A continuàció tenen els
horaris del gimnàs i el rocò
drom Centre Excnrsionista Xiruca

"
El GIMNA~ estarà úbert els següents dies: dilluns (18:30 a 21:00 hores),

dimecres (18:30 a 21:00 hores) i divendres (18:30 a 21:00 hores). El
" .

ROCODROM es podrà visitar: dilluns (18:00 a 22:00 hores), dimecres
(18:00 a 21:00 hores) i divendres (18:00 a 21:30 hores).

•
P:r«:.d. ....c.es «>ficÏa.Is IIÏ~'è",cÏa."t:s

Els articles, la roba i molt més dels teus Clubs favmits. A més descomptes a penyes
ci Crist de la Mar, 25 12580 Benicarló (Castelló) Tel/Fax: 964.47.40.94

L.4 'Ve~ Je
Ee"",;"~.4/)¡Li

Envia'ns les teues

convocatòries

FAX 964.47.56.98
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Programa dc Festcs de l'eníscola

il'JJ REDACCIÓ

El dimecres dia 16 es realit
zarà la presentació dels equips
Amateur, futbol base i futbol 7
de La ACD Peníscola (17:00
hores). 30 minuts més tard, a
les 17:30 hores es farà la final
del Campionat de Tennis de
l'escola de Peníscola. A les
22:00 es jugarà la [mal del
campionat infantil de futbol
sala al col'legi Jaime Sanz.

La [mal sènior de futbol
sala serà eI dijous dia 17 a les
22:00 hores de la njt.

La final sènior de fut
bol sala serà el dijous
a les 22:00 hores de la
nit

Peníscola estarà en Festes fins
al dia 20 de setembre. Encara
queden un bon nombre d'actes
esp01tius per gaudir.

Esport
a Festes

AUTO ESTELLER

lElü:J
ESTELLER IMPORTI.' I ~I

Benicarló
964.47.17.08

Vinaròs
964.40.07.68

Benicarló
964.47.17.08

Vinaròs
964.40.07.68

RESTAURANT; ,

Drtor.: J~ e~ tt~~

Ctl·a. La Sénia Krn.2 I 11" 977 573224 .43550 ULLDECONA

lJ.,..~~,~l.Lu~
···.c.,.&.~4~~

estudio~¿
,k ___

Fotos en una hora

Atenció nuvis:
regalem un sensacional

. vídeo de boda
Plaça del Mercat, 1 Benicarló



Clemente
Clemente se'n va. Tota la vida somiant dir
això i ara em fa llàstima. Certame~t, el seu
cicle s'havia acabat però la intervenció dels
partits polítics ha estat totalment fora de
lloc. La nostra amiga Esperanza Aguirre
ha tornat a demostrar que es pot superar.
Hi ha qui diu que encara més.

PER'ÀiEX GOZALBO I BELTRAN
ESTUJ)JANT D1~ QUART DE COM iNlCACIÓ AUDIOVISUAL

agbm agic@hotma.iLcom

Ca.dena$~~

• ELS PORTS RADIO (Morella)

SON MULTITUD
DE'OVENiTES

, ~j::~; .,-
......

TRES

Cade..al>lAL

40 Prínci:pales

-
• SER MAES:T8A:T

• RADIO EBRE

Un còmic aparegut a un diari de
Barcelona il'lustrava a la per- --""IIIl_~

fecció la intervenció de la _
ministra Esperanza Af,'UilTe en í)
el cas Clemente. Al. dibuix ///
es mostrava un pmtlt de W·-' .
bàsquet de la lliga ACB .. y

i s'escoltava la veu de /'"' -
la ministra des de la
graderia. CLemente
dimisión. Pobra
dona, no té sort.
No n'encelta ni
una.

Clemente ha
via de dimitir i si
no, l'havien de
fer fora. Però no
la ministra. Si us
dic la veritat m'im
pOlta tant la selecció
espmlyola com els
vestidets d'Ana Bo
tella. No 1ll 'hi sento

identificat. Mireu, algun :~~~~!;::_II!!II--"""'!'
defecte havia de tenir. La :"".
meua selecció no és aquesta. Ni "~ , ,_ . - ..
la de Clemente ni la de Camacho ~~~
(futUlible entrenador). Jo m'emociono .............iiiillil~..""
més veient com una selecció nacional entrena-

su NEGOCIO LO CONO~ERAN8'1.000 O"VENTES
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TOT EL QUE ES COU A BENICARLÓ I COMARCA

DIVENDRES 11
~Manuel Alvar López.
Conferència a càrrec de
Manuel Alvar López al
voltant de la hispanitza
ció de Carles I al'Ajun
tament (20:00 hores).

DISSABTE 12
~ Focs artificials.
Castell de focs d'artifici a
càrrec de la pirotècnia
Caballer a la platja Nord
de Peníscola (24:00 h).

DIUMENGE 12
~ Puntaires.
I Trobada de Puntaires a
Benicarló. AI centre antic
del poble (a paltir de les
10:00 hores).

DIMARTS 15
~ Mestre Feliu.
Finalitza el termini per

realitzar la inscripció al
Conservatori Municipal
de Música Mestre Feliu.
L'horari és el següent:
dilluns (de 10:00 a 14:00
hores) i dimarts (de 16:00
a 20:00 hores).

~ Alambor.
Finalitza el termini per
admetre originals als Xl
Premis Alambor 1998.
Hi ha tres categories:
contes, assaig breu i
investigació idiomàtica.
Cal presentar els treballs
a l'Associació Cultural
Alambor, casal munici
pal, carrer Sant Francesc,
95.

DIMECRES 13
~ Exposició.
Inauguració de l'exposi
ció '15 dies de silenci'

"

(guerra del Golf) de Joan
Manuel Simó a la sala de
l'estable del castell de
Peníscola.

DISSABTE 19
~ Universitat Popular.
Inauguració de l'exposi
ció '10 anys d'Univer
sitat Popular a Benicar
Ió' a la sala de la Caixa
Rural Sant Isidre.
Aquesta exposició ro
mandrà obel1a fins al diu
menge 4 d'octubre. L'ho
rari és de 18:00 a 21:00
hores.

DIUMENGE 20
~ Moros i Cristians.
Segona desfilada de Mo
ros i Cristians a Peníscola
(19:30 hores). Un cop
acabada la desfilada, al
nou Ajuntament la Coral

'Tremenda Cantatta' ac
tuarà acompanyada per la
banda de música Verge
d'Ermitana.

DIMECRES 23
~ Fotografia.
Data límit per lliurar les
obres del VI Concurs
Fotogràfic Alambor so
bre la problemàtica i l'al
ternativa de la relació
mediambiental i social a
les nostres comarques.

DIMECRES 30
~ Poesia.
Finalitza el termini per
presentar originals al
XVIII Certamen de
Poesia 'Ciutat de Beni
carló' organitzat pel nos
tre l'Organisme Autò
nom de Cultura de Beni
carló.

Comunicar-se amb els animals
,

••• e s f à e i I •
S I e t s e I Dr. Dolittle

J6 REDACCIÓ

A Hollywood està de moda
refer sèries i pel·lícules.
Aquesta setmana els cinemes
del País Valencià, entre ells el
Regio de Benicarló, estrenen
'Dr; Dolittle', un remake dels
anys. 60. El film està dirigit per
Betty Thomas i protagonitzat
per U'estrident Eddie Mmphy,
Ossie Davis i Oliver Platt.
Sense ser una gran comèdia,
les aventures dd disparatat
vetelinari poden servir per pas
sar una bona estona i per
reconciliar-se amb· el dispar
Mmphy. ¡

El Capitol presenta 'la
imprescindible 'Clla Cltlt
Cha', una· pel-lícula amb
Eduardo Noriega, però sobre
tot amb Ana Alvarez.
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EL CÒMIC SETMANAL DE

XAVIER BURRIEL
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Cartellera de Cinema
Benicarló i Uinaròs
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Divendres
22:30

Dissabte
19:45 i 22:30
Diumenge

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

19:45 i 22:30

C:OLISEUM
DR. DOLITTLE

Eddie Murphy

Divendres
22:3'0

Dissabte· .
19:45 i 22:30,
Diumenge'

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

. 19:45 i 22:30

el••J. ~INlh\\A
CITY OF ANGELS
El gran Lebowski

CHACHACHA
Antonio del Real

Divendres
.•'. ~" 22:30

:,. DiSsabte
19:45 i 22:30
.·Diumenge

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

19:45 i 22:30

DR. DOLIITLE
Eddie Murphy

Divendres
22:30

. Dissabte
:r'f9:45~i22:30 .'

.. t·' .' , ' •

" Diúmenge
:00, 19:45 i 22:30

Dilluns.
19:45 i 22:30
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