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J::-.- Un grapat de bas-
r quets de panissoles
per a VAERSA, l'empresa
encarregada de buscar-nos on
anirà l'abocador mancomu
nat. Despres d'un fum d'anys
buscant un lloc, ara ens ixen
dient que tinguessem pacièn
cia. Tindran poca vergonya?

f:~
i:~ Un bon basquet de

I ~ carxofes per a la
gimnasta Blanca López, del
Club M~bel Benicarló, la jove
benicarlanda ha estat escollida
com a millor esportista de
gimnàstica rítmica de tota la
província. Li desitgem molts
, .. .~.... . ~ .-,';" ~

exlts.

Caça Menor

U na nova temporada de Caça Menor en General ha
començat, com cada any és el torn per als amants
de la caça; a més a més el Parany també ha entrat

en escena.
Esperem que per al bé de la Natura es respecten les lleis

i limitacions que la Conselleria de Medi Ambient ha ela
borat per a cadascun dels cotos i cadascun dels pobles de
la nostra comarca i de tota la comunitat.

Enhorabona Blanca López

Amb tan sols 16 anys ja té una trajectòria esportiva
envejable, a més a més, ha estat membre de la
selecció espanyola de gimnàstica rítmica.

Campiona de la província en distinst aparells, campiona
de la comunitat i de tot l'estat espanyol per equips, que
més es pot dir de Blanca, la millor gimnasta de la provín
cia. Tan sols felicitar-la.
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El secretari de la Societat de Cacadors San Huberto ens ho explica~

Comença la temporada de
Caça Menor en General

Els caçadors tenen unes limitacions per a caçar, imposades pel' la Conselleria

eom cada any per aquestes dates,
quan arriba la festivitat de la
Verge del Pilar, s'inicia la tempo

rada de Caça Menol' en General. La
gran tradició de caçadors que existeix a
Benicarló i a la resta de la comarca, ens és
explicada pel secretari de la Societat de
Caçadors San I-Iuberto de Benicarló,
Miguel Forés, indicant-nos tot allò que
envolta a aquesta temporada.

La temporada va iniciar-se
el dia 12 d'octubre, i s'allar
garà fins al 6 de gener de
1999. Les especialitats de
conill, perdiu, llebra, tudó i
d'altres seran les més bus
cades pels caçadors dins
d'aquest tipus de caça

La temporada de Caça Menor en

La Comunitat Valenciana sempl'e
ha esat terra de caçadors

General va iniciar-se el passat dilluns, dia
12 d'octubre, i s'allargarà fms al proper 6
de gener, ja a l'any 1999. Les especialitats
de coniU, perdiu, llebra, tudó i d'altres
seran les més buscades pels caçadors dins
d'aquest tipus de caça.

A més a més, altres tipus de caça es
podran practicar com la del senglar, que
anirà des del 12 d'octubre i també fins al
6 de gener pròxim; i per altra banda l'a
nomenada Pròrroga de Tords i Estomells,
la qual únicament es podrà realitzar des
de llocs fixes, que anirà des del 9 de gener
fins al 7 de febrer del pròxim any. També
recordar que els amants del' parany tene
un mes de beda oberta, ja iniciada, que
conclourà a mitjans de novembre.

El secretari dels caçadors benicarlan
dos, Miguel Forés, va parlar-nos prime
rament sobre la cacera que es pot practi
car dins el Coto de Benicarló "es podrà
fer únicament els dijous, dissabtes, diu
menges i festius, tal com mana la
Conselleria de Medi Ambient". Per la
seua part els caçadors que ho facen a
terrenys lliures tan sols "ho podran fer
diumenges i festius".

Forés va explicar que "cada poble té
un Pla Tècnic fet pel' a la caça, el qual
sempre ho realitza la Conselleria de

Medi Ambient, en ell es contemplen
una sèrie de limitacions pel' als nostres
caçadors, sempre dins del Coto de
Benicarló. Únicament es pot caçar
entre perdius i conills tres unitats per
persona al dia, i vint i cinc tords per
persona i dia durant el periode obert de
Caça Menor en General".

Per tant els caçadors locals ja saben
quines són les limitacions exigides per la
Conselleria de Medi Ambient, les quals si
no es respecten poden ser castigades amb
la respectiva multa.

Parlant de la societat benicarlanda en
sí, Forés, va comentar que "som uns 460
socis, entre sènior, junior i veterans,
dels quals tan sols uns 250 cacen al
Coto de Benicarló". Al voltant d'aquest
tema el secretari dels caçadors va indicar
que "és millor per al coto que molts afi
liats cacen fora de Benicarló perquè el
coto és menut i no hi ha lloc per a tots.
Estem buscant nous terrenys".

Cal recordar que el Coto de Benicarló
està limitat per l' A-7 i la via felTea per
l'Est, pel BalTanc d'Aiguadoliva pel
Nord, pel Coto de Càlig per l'Oest i pel
Coto de Santa Magdalena al Sud; el qual
té una superficie de'unes 3.000 has.
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Blanca López, giDlnasta del Club Mabel
Benicarló, la Dlillor de la província

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

La gimnasta del Club Mallel de Benicarló, Blanca López, durant Ull exercici

cinta, individuahnent, en 1997; el
mateix any cmnpiones provin
cials, autonòmiques i subcampio
nes d'Espanya per equips als cam
pionats de Sevilla, on va quedar
3a a les finals; ija per a conclome
en aquest 1998, Blanca va ser
Campiona Provincial amb tots els
apm'ells, 3a Autonòmica en gene
ral, 3a per equips, 2a en cercol, i
3a en maces i cinta; mentre que al
cmnpionat d'Espanya va ser 2a
per equips i la en maces i cinta,
tot un espectacular currículum.

Blanca López va declarar per a
La Veu, que "està molt satisfeta
d'aconseguir aquests èxits ja
que recompensa tot l'esforç rea
litzat i les hores d'estudi perdu
des per a poder entrenar
millor". Ara estudia 3r de BUP.

escollida davant de moltes gim
nastes de gran qualitat, amb la
qual cosa el mèrit d'aquest premi
es multiplica.

Volem donm' la nostra més sin
cera enhorabona a Blanca per
aquest guardó, un més que es
suma al seu ampli pahnarés espor
tiu.

Cal felicitar-la i animm'-la per a
que continue endavant mnb la
pràctica d'aquest esport tan bonic
i espectacular com és la gimnàsti
ca rítmica.

Blanca López ha estat 3a
d'Espanya en pilota el 1994; com
ponent de l'equip nacional Junior
a París i al Cmnpionat d'Europa
d'Oslo (Noruega) al 1996;
Campiona provincial, autonònú
ca, i d'Espanya a Bm'ce1ona per
conjm1ts, i 4a en ,maces i 2a en

En un acte brillant i
perfectament organit
zat, es va retre home
natge als millors
esportistes de la pro
víncia dins de les dife
rents especialitats. Allí
van estar presents,
entre d'altres, Robert,
Toni Boluda i Juan
Antonio Orenga

En lm acte brillant i peIiecta
ment organitzat, es va retre home
natge als millors esportistes de la
província dins de les diferents
especialitats. Allí van estar pre
sents, entre d'altres, l'ex-jugador
del F. C.Barcelona i ara del
Villarreal c.F., Robe."t; el motoci
clista pmticipant moltes vegades
del Pm1s-Dakar, Toni Boluda;
l'àrbitre de futbol professional
Ansuàtegui Roca; i l'escollit com
a millor espOltista absolut de la
província, Juan Antonio Orenga,
jugador de bàsquet, ex del
R.Madrid i Estudiantes, ara al
Unicaja, també membre de la
Selecció Espanyola dirigida per
Lolo Sainz.

La distinció al millor esportista
de Gimnàstica Rítmica va recame
en Blanca López, del Club Mabel
Benicarló. La benicarlanda va ser

El divendres dia 25 del pas
sat mes de setembre es va
celebrar a La Pèrgola de

Castelló el sopar de la Gala de
l'Esport, organitzat per
l'Associació de la Premsa
Esportiva de la capital de La
Plana, amb el patrocini de la
Diputació Provincial de Castelló.
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Associació Bonsai Benicarló]

Bonsai Benicarló participa al
lr Concurs Nacional de Bonsai

A hir dijous, dia 15
d'octubre, es va rea-
litzar a les

dependències de
l'Ajuntament de Benicarló
una sessió ordinària de
Comissió de Govem.

A l'ordre del dia de la
mateixa van tractar-se els
temes relacionats amb els
Contradictoris preus de la
piscina municipal; l'aprova
ció dels actes del dia de la
Comunitat Valenciana; la
Campanya d'excavació
arqueològica al Poblat Ibèric
del Puig de la Nao; la Cessió
d'un despatx de l'Edifici del
Centre Social La Farola a
favor de 1'Associació
Operadors, Familiars i
Socials; Reclamacions
econòmiques; i els pertinents
precs i preguntes.

Breus! n
Unió de

Llauradors'

E
l Secretari General de
la Unió de Llauradoi's
i Ramaders - COAG,

Miquel Vilalta i Sebastià,
serà l'encanegat de presidi;
l'acte de cloenda del IXè
Congrés de la Unió de
Llauradors i Ramaders 
COAG.
Aquesta cloenda es realitzarà
el pròxim diumenge, dia 25
d'octubre, des del Palau de
Congresos de València.
El congrés començarà a les
II :30 hores i tindrà el lema
'La Unió... també al segle
XXI'.
Després del congrés es farà
un gran dinar des de la Fira
de MostJ'es de València.

Comissió de
Govern

cionats per l'Associació
Bonsai Benicarló, i que val
dran un preu mòdic; el curset
es farà al carrer Sant Sebastià
n.25.

Per altra banda, des d'ahir
diujos, dia 15 d'octubre, i fins
al pròxim dimnenge, dia 18,
l'Associació Bonsai Benicarló
partciparà a Iberflora, una
exposició d'hOlticultura i flors
a València.

En aquesta exposició tindrà
lloc 1'11è Congrés Nacional
de Bonsai, organitzat per
l'Associació Nacional de
Bonsai, en la qual prendrà part
la delegació de l'associació
benicarlanda.

A més a més e! vice-presi
dent de l'Associació Bonsai
Benicarló, José Luís Pitarch,
ens va confinnar que "la nos
tra associació presentarà a
València un arbre que
prendrà part al 1er Concurs
Nacional de Bonsai, on el
nostre congl'esista Javier
Redó, serà el que ens repre
sente en tot moment".

¡Sort per a la reresentació
benicarlanda!

Aqucst és ci bonsai quc rcprcscntarà a Bonsai Bcnicarltí CII València

de! curset és de 60 hores i serà
impartit pel monitor Ja"ier
Redó.

Els interessats poden apun
tar-se a l'Ajuntament a les
dependències de la Universitat
Popular o parlant amb mem
bres de l'Associació Bonsai
Benicarló. El preu del curset
són 5.500 pessetes .El mateix
consistirà en una part teòrica
que durarà fins Nadal, i des
prés es realitzaran pràctiques
amb arbres que seran prop01'-

Aquest cmset està fet per a
que tots els interesats comen
cen des de zero, es a dir, per a
no iniciats en matèria de
Bonsais.

El curset començarà el dis
sabte 25 d'octubre, i es realit
zarà cada dissabte des de les
17:00 hores i fillS a les 19:00
hores. El pelíode de duració

L'Associació Bonsai
Benicarló ha pro
gramat un Curset
d'Iniciació al Bonsai
per a començar de
zero, el qual durarà
60 hores

L
'Associació Bonsai
Benicarló està molt
activa durant aquestes

dates. Els membres de la
mateixa han programat la rea
lització d'un Curset
d'lnici({ció mitjançant la
Universitat Popular de
Benicarló.
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Inauguració de la

II Exposició de
·Col·leccionisme Local

¡:6 REDACCiÓ

A- vui divendres, dia 16
d'octubre, dins dels

- actes commemoratius
det 475è Aniversari de la
Concessió de Titol de Vila a la
Ciutat de Benicarló, s'inaugu
rarà la Il Exposició de
CoHeccionisme Local.

L'esmentada exposició està
organitzada per la Societat
Filatèlica de Benicarló, 1

estarà ubicada a la Sala

d'Exposicions de la Caixa
Rural de Benicarló.

Al mateix temps, cal saber
que l'exposició romandrà
oberta fins el diumenge 18
d'octubre. L'horari per a poder
visitar-la serà des de les 18:00
hores fins a les 21:00 hores.

Per concloure, cal recordar
que el diumenge dia 18, a les
12h, tindrà lloc una matinal
infantil amb Jocs Tradicionals a
la Plaça de Sant Joan.

~ ~Observatore Mundana1------------,

PER J.R. RAMÍREZ

Més esports

L
a insistència que tenen alguns
membres del PP per vuhlerar la
legalitat vigent té una de les seues

màximes expreSSIOns en la persona de
Marcos MaTzal. Aquest individu, que a
una edat tan tendra ha estat capaç de fer
de la política el seu modus vivendi, ens
està demostrant que se li'n fot moltíssim
el Reglament de Normalització
Lingiisitica municipal, 1 la Llei d'Ús i
Ensenyament del Valencià. Les escases
activitats que engendra el seu departa-

ment d'espOlts venen sempre acompan
yades d'tmes publicacions que utilitzen
de manera exclusiva la llengua de l'im
peri espanyol. L'ús reiterat i excloent del
castellà demostra fins a quin punt l'im
porta a aquesta persona la situació actual
del valencià a la nostra localitat. Hi ha
que reconeixer-li, però, una gTan sinceri
tat a Marcos Marzal. Ell ach¡a sense
hipocresies, no com uns altres del seu
pattit. A Marcos Marzal el valencià l'im
porta un pet. Amb aquestes considera-

cions és dificil esperat· que en faça cas de
les insistents denúncies de sectors locals
en contra del seu menyspreu cap a la
seua pròpia llengua. La nostra telTa està
acostumada a la massa sovintejada
actuació de personatges fLmestos, tant de
dretes con d'esquerres, en contra de la
pròpia identitat dels valencians. Qué és
pot esperat· d'aquell que renúncia a la
seua pròpia identitat. Aquesta teua n'és
plena de renegats i traidors, per això les
coses ens van com ens van.

RÀDIO BENICARLÓ

EMISSORA MUNICIPAL
107.3 FM

Méndez Núñez, 91
Telf. 47 35 44

BENICARLÓ

LAl'NOSTRA TELE
Avda. Marqués de Benicarló, 27

TeIf.47 1983
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Cartell del 475è Aniversari de la Concessió de Títol de Vila a Benicarló
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VilIa de Benicarlon, escrit
pel Cronista Oficial de
Benicarló, Vicent Mescguer
Folch, historiador de la nos
tra ciutat i director de publi
cacions del Centre d'Estudis
del Maestrat.

El llibre també serà entre
gat a totes les entitats presents
i el nostre Cronista Oficial
ens parlarà de Benicarló d'al
queria a vila.

L'acte serà aquest pròxim
dissabte, dia 17 d'octubre, a
les 19:00 hores a l'Auditori
Municipal de Benicarló.

Per una altra banda hem de
recordar que aquest proper
dilluns, dia 19 d'obtubre, s'i
naugurarà l'Exposició sobre
l'Al"Xiu Municipal a
Benicarló. Serà a pm1ir de les
20:00 hores i a la Sala
d'Exposicions de la Caixa
Ruraal de Benicarló.

El llibre serà entre
gat a totes les enti
tats presents i el
nostre Cronista
Oficial, Vicent
Meseguer Folch ens
parlarà de
Benicarló d'alque
ria a vila

Aquesta imposlclO de
medalles es farà dins l'acte de
la presentació del llibre La

Amb motiu de la cele
bració del 475è
Aniversari de la

Concessió de Titol de Vila a
Benicarló, i per tal de desta
car un acte tan memorable,
totes les entitats de la nostra
ciutat rebran Ja Medalla
Conmemorativa d'aquesta
tan impOltant celebració.

III Cicle de Cultura Beni-art 1998
16 OAC

Amb la realització d'aquest 31'
Cicle de Tardor Cultural,
l'Organisme Autònom de

Cultura de l'Ajuntament de Bemcm'ló us
vol oferir una àmplia i variada proposta
cultural, mnb nous espais artístics.

Aquest nou Cicle Cultural és el resu!-

tat del treball conjlmt de les entitats cul
turals de Benicarló, que, rni~ançant

l'OAC i amb la col·laboració directa de
l'Ajuntament de Benicarló i d'altres insti
tucions, vol facilitar !'accés a les dife
rents arts, vol cultivar la cultura a la nos
tra població.

BENI-ART'98 esperem que siga l'ini
ci d'Ima Ilova etapa cultural a Benicarló:

creativa, innovadora i atractiva per a tots
nosaltres.

Aquest cicle ha començat aquest octu
bre i durarà fins al desembre on el teatre,
els actes de celebració del 475è
Aniversari de la Concessió de Títol de
Vila a Benicarló, i les exposicions, seran
les activitats culturals més destacades.

..........,~ \I~ k g~ el. tB.1
un estil molt particular
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Diada Nacional?

E
l mussol va decidir fer un seglÚ
ment a fons dels actes programats
pels éssers del pp per commemo

rar el dia 9 d'octubre: Diada de la comu
nitat valenciana, que van ser publicitats
amb flllleti cartell institucional a tot color
per veure si motivaven a més humans-

El mussol sabia que aquesta dtada
només era un pegot dels partits polítics
d'àmbit centralista per tranquil-Iitzar ~a
seua consciència i que van crear Lm dIa
festiu al calendmiperò sense donar-li cap

sentit de identitat nacional.
El mussol va constatar que la diada

començava força maJmnent quan va
escoltar per Telecarlon que l'ésser En
Mundo plantejava el dia com per a sentlr
se tots un cop a l'any valencià, segura
ment la resta calia ser espanyol; o bé com
En Tiner parlava d'Wl dia fraternal entre
partidaris del català i del valenciana-cas-

tellano.
El mussol només hi va trobm' coherent

l'ésser del Bloc Nacionalista Valencià
(BNV) quan afínna.va que aquest .dia no
era res més que un més dels 365 dIes que

els éssers d'aquestes telTes han de dedicar
per estimm' la seua cultura i la seua llen
gua.

El mussol sabia que aquesta
diada només era un pegot
dels partits polítics d'àmbit
centralista per tranquil-Ut
zarla seua consciència i que
van crear un dia festiu al
calendari però sense donar
li cap sentit de identitat
nacional

El mussol ja a la festa va comptar un
centenar llarg d'éssers pmticipants a la
marxa ciclista per entrar per les portes
obeltes de l'escola taller ilo Ludoteca; ara
bé on s'hi van aplegm' més éssers humans
amb cadellets va ser a l'espectacle IDfan
til, malgrat que va ser prou avorrit amb
una llarga rifa i Lm muntatge poc engres-

cador, però on realment va constatar
quina és la llengua dominant d'aquesta
"comUlúdad" quan el pallasso presenta
dor va emprar el castellà per cantm' el
Ilombres de la rifa.

El mussol taJ11bé va quedar desengan
yat al veure la poca assistència a la curta
cercavila cívica de la Diada i que com en
edicions an.teriors mub poc acompanya
ment d'éssers governants representatius,
quan segurament s.i aquesta rua haguera
estat de caire religiós (setmana santa, cor
pus, etc.) de bon grat hagueren anat la
majoria d'éssers polítics locals per a dei
xar-se veure, sobretot m'a que estan en
any electoral.

El mussol després de fmalitzm' tots els
actes del 9 d'octubre pot afirmar que els
éssers del pp i del PSOE menyspreen
aquesta diada, perquè per molt alçar-se al
so d'Ull himne que ofrena glòries a
Espanya a cap dels actes són capaços d'a
companyar-los aJ11b una senyera, i en
canVI els éssers aragonesos per a les
mateixes dates van omplir el carrer dedi
cat a la sella patrona mub força senyeres.
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Fitxa de subscripció

NOM
COGNOMS

DOMIClLI
POBLACIÓ

CP TEL.

Se subscriu a ~ V40 k E~6, per l'import de: O4.680 pts (52 números, anual, bonificació 10%) prorrogable si no

hi ha ordre en contra. Als enviaJl1ents 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 Mlmicipal o 12580 Benicarló)

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

Signatura:
d de 199

Domiciliació bancària

BANC/CAIXA

ADREÇA
POBLACIÓ CP
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Codi de Compte Entitat Sucursal Control Compte número

Senyors: els demano que, fins a una nova o~'dre, at~ngueu els rebuts que els presentarà l'Associació Cultural la Feram de Benicarló per l'im

port de subscripció a~ V40 k E~.

Signatura:
d de 199
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Sra. Directora de La
Veu de Benicarló:

Distingit sr.:
La present, que rebrà per

conducte certificat per a què
es tinga constància, la reme
teixo en qualitat de lletrat
del Gimnàs MADISON i
amb respecte a la Calta
publicada en el setmanari,
que vosté dirigeix, el passat
dia 7 d'agost, subscrita pels
qui afmnen ser "alguns
veins del 18 del carrer
Grau", còpia de la qual us hi
adjunto per a una major
concreció.

Considerant el meu client
l'esmentada carta com a
calumniosa i injuriosa, i
amb la finalitat d'iniciar els

tràmits judicials peltinents
contra els seus autors li
prego que en un tennini no
superior a 10 dies, des de la
recepció de la present, tse
visca d'indicat'-me el nom,
cognoms i D.N.I. dels fir
matlts de l'esmentada cmta.

En cas de no rebre ]' es
mentada infonnació dintre
del telmini indicat, aquesta
part entendrà que l'esmenta
da catta va ser subscrita per
la direcció del setmat1ari per
la qual cosa em veuré obli
gat a iniciar les accions
corresponents contra la
mateixa.

Una cordial salutació

Juan Pascual Sortí
Achell

Sr Juan Pascual Sorlí
Achell, advocat:

E
n referència a la seua
cmta de data 10-09-98
volem ac1mir-li algun~

malentesos que pel que es veu
desconeix.

Com costé ja sabrà, les Cat'
tes dirigides a la secció de Cat·
tes dels lectors poden ser
enviades per qualsevol perso
na, les quals poden signar atnb
el seu nom i DNI o utilitzat,
pseudònim, el nom i DNI de les
quals és confidencial si així es
demana. Aquest nom i DNI,
només els hi podem donar si hi
ha llil manatnent judicial, que
així ens ho demana.

Al mateix temps, la redacció
d'aquest setmanal; considera
excessivament atrevida la seua

suposició, afinnant, que en cas
que no li facilitèssim la infor
mació que vosté vol, conside
raria que l'anomenada catta
havia estat subscrita per la prò
pia direcció del setmanari.

Com vosté ja sabrà, i així
apareix en els crèdits del set
manari, la responsabilitat de
les opinions és de qui signa
l'escrit.

Des de La Veu de Benicarló
ni entrem ni sortim respecte del
contingut dels mateixos, però
evidentment no ens fem res
ponsables ni subscribim allò
que no signem.

Sense altre pat·ticular, reba
1ma cordial salutació:

Àlex Gozalbo BeUran
Sostsdirector de
La Veu de Benicarló

"

Associació de la Dona

L'Associació de l~ Don~ ja ha elaborat el
seu programa d actIvItats per a aquest
mes d'octubre.

Entre les moltes i diverses activitats podem
destacar les següents:

DIJOUS, 22
Viatge per a visital' el Museu de la Mar de

Peníscola.
Les interesades poden desplaçm'-se amb el

seu mitjà de transport o atnb l'autobús.
El preu de l'entI'ada serà de 100 pessetes per

persona. A les 16:00 hores es farà la concentI'a
ció a Peníscola al POltal de Sant Pere.

Associació de la Dona
Llauradora

P
er la seua part l'Associació de la Dona
Uam'adora de la ciutat de Benicarló
també ha elaborat el seu progrmna d'acti

vitats per a octubre.
Les activitats més destacades seran les

següents:
DIJOUS, 22
Viatje programat a Miravet, on es podrà visi

tat' el Castell, les Coves de Benifallet, el Pinell
de Brai, i la localitat de Bot on es menjarà.

COMunic@cióPer adreçar-se a aquesta
secció cal fer-nos arriba." el
vostre comunicat o fotogra
fia per qualsevol dels se
güents mitjans: CARTA (La
Veu, carrer Sant Francesc,
95), FAX (964.47.56.98),
INTERNET (Iaveu@hot
maii.com) o TELÈFON
(964.46.16.18).

~ PENYA MECHERO.
Soc Ull soci de la Penya
Mechero i vull fer lIna crida a
totes les persones joves de

Benicarló que encat'a no són
de cap Penya, crec que les
penyes donen més vida al nos
tre poble, i més gennanor i
unitat entre els veïns ·de
Benical-]ó.
Personalment vos recomano
la nostra penya, ja que som
gent molt oberta i çomunicati
va, però totes les demés tatnbé
vos acolliran bé, animeu-vos i

pmiicipeu en alguna penya,
xalareu molt en actes com la
nostra Primera Diada que
celebrem el pròxim dissabte.
~ MATRlMONIDE Lo<\. VEU
Hola, sino m'equivoque aviu
celebreu el tan bonic record
del vQstre matrimoni, vull
felicitar-vos cordialment.
Atentament 'Hermano Juan'.
(Suposem que és un missatge

d'alguan persona que es va
equivocal' .de número de con
testador).
~AUTOBÚS

Vull queixar-me de la línea.
d'autobús de Vinm'òs,
Benicarlò i PeníscoJa, crec
que eixa volta que dona el bús
quan alTibes de Peníscola pels
carrers més centrics de
Benicarló es una pèrdua total
de temps.
Ja sabem que s'estan fent
obres al mercat, no les volem
veure des de l'autobús.
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la Diada de la Penya Mechero,
Typical Spanish Weekend

¡6¡ l.Si\dAEf, lvL4TEU

Carlell de la lera Diada de la Penya Mechero, Typical Spanish Weel<end

la matinada
Cal saber que quan vam

preb'untar-li a Carlos Ortíz
pel 'NiPío de la Cabesa' no va
voler contestar-nos.
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Bombero Torero seran els
homes més importants
durant l'exhibició de vaque
tes".

Per la nit sopar i ball fins a

planeta", tal l com ens va
comentar un soci de la penya.

A més a més, després d'a
quest dinar de germanor, que
s'iniciarà a les 14:00 hores, es
farà una exhibició de vaque
tes, on assitiran els millors
"diestros i siniestl'Os" de tot
1'estat espanyol.

Un dels representants de la
Penya Mechero, Carlos Ortíz
va declarar que "aquesta festa
està programada per a
agraïr la confiança que tots
els socis han posat en la
Penya durant aquestes pas
sades festes". A més a més,
ens va parlar de les eslTeles
que protagonitzaran la corre
guda de vaquetes, "el Xiquillo
de la RiI;onera, el Niño de la
Cabesa, El Tití, Morenito de
Valem¡ia, el Noi de
Barselona, i els maletíllas
Jonhy, Pilote.\' El
Hombrecillo, FufjJ El

Aquest proper dissabte,
dia I7 d'octubre, la
Penya Mechero de

Benicarló ha organitzat, única
ment per a tots els seus socis,
la lera Diada de la Penya
Mechero, la qual ha estat bate
jada amb el lema de Typical
Spanish Weekend.

Els membres d'aquesta
penya estan molt satisfets dels
resultats obtinguts a les darre
res Festes Patronals i per això
volen passar-ho d'allò més al
'Mas del Caduf'. En aquest
mas es concentTaran des de les
11:00 hores del matí, on
començaran tots els prepara
tius pertinents per a fer una
bona 'Magn(fika Paella
Valensiana', com ells han
denominat. La mateixa estarà
preparada pels "millors xefs
de la comarca i part de la
galàxia exterior, estant ama
nida pels millors licors del

Pedro Sanmartín Urchaga

METGE
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 ADREÇA

Passatge sant Blai 2/cantonada sant Jaume
Tel/fax 964.47.56.98 • 12580 Benicarló (Castelló)

Tel.: 964.47.21.06
Mòbil 929.65.49.16

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

Dilluns, dimecres i divendres de 15:30h a 18:30h

Dimarts i dijous de 9:00h a II :30h

Si vols tenir veu: compra-te-la!

~v~kg~
El setmanari

que més parla
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Campionat d'Europa de
Rock Acrobàtic

-~-----~--_. -----
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El pròxim dia 24 d'octu
bre de 1998, tindrà
lloc en la ciutat de

Bütengbach (Bèlgica) el
Campionat d'Europa de Rock
Acrobàtic per a les categories
de Youth i Junior. El mateix
està organitzat per la WRRC
(Wrold Rock'n Roll
Confederation) i es farà al
pavelló d'esports de
Worriken per tal d'elegir la
millor parella de Rock euro
pea.

Aquest esdeveniment
recull als campions de cada
país, amb la participació de
nacions com França,
Anglaterra, Itàlia, Sèrvia,
Eslovènia, Rúsia, Portugal...
És la primera vegada que
Espanya pot representar a una
parella en un campionat d'a
questes característiques, ja
que aquest esport, olímpic a
les pròximes olimpíades del
2004, és un espOlt jove al
nostre estat.

La parella que representarà
a Espanya serà la formada
pels benicarlandos Angela
Gómez i Rubén Blasco de
dotze anys, que el passat dia 2

de maig es va proclamar cam
pions d'Espanya a la catego
ria de Youth amb lma amplia
majoria amb respecte dels
seus rivals.

Aquest esdeveni
ment recull als
carnpions de cada
país, amb la partici
pació de nacions

com França,
Anglaterra, Itàlia,
Sèrvia, Eslovènia,
Rúsia, Portugal...

Àngela i Rubén en només
dos anys han efectuat una
ascensió meteòrica dins del
món del Rock Acrobàtic sent
en el seu primer campionat
d'Espanya els classificats en
sisé lloc, segons a l'Open de

Castelló celebrat a la Pèrgola
a 0,1 dècimes del primer i
campions d'Espanya absoluts
de la seua categoria en 1998.

Esperem que molt prompte
siguen seleccionats per a l'e
quip olímpic espanyol i que la
sort els acompanye al
Campionat d'Europa per a
intentar ser els primers beni
carlandos i espanyols cam
pions d'europa.

¡A per totes!

Resultats CF Benihort
.~ KOStTKJ MATEU

Els equips del futbol base de beni
carló van disputar Wla nova jorna
da als seus respectius campionats

de lliga.
A Primera Regional el Cadet del Cf

Benihort va aconseguir un impOltant
triomf al camp del San Pedro A de
Castelló per Oa 2; mentre l'Infantil A va

perdre davant els infantils del San Pedro
per un contundent 6 a O.

L'Infantil B, que milita a 2a Regional
va perdre en lUl emocionant paltit al camp
del Benicàssim per lUl ajustat 5 a 3.

Per la seua part els alevins i benjamins
no va n disputar cap encontre de lliga.

Per a a quest pròxim cap de setmana
els partits seran els' següents:

* Dissabte, 17 d'oct1Uu'e a les Pistes

d'Atletisme:
Infantil B - VillalTeal, a les 10:30h.
Infantil A - Sportiu Vila, a les 15:45h.
Cadet A - Sportiu Vila, a les 17:00h.
* Dissabte, 17 d'octubre, JalUne-I:
Aleví B - Aleví C, a les 16: 15h.
Benjamí B - Benjamí C, 15:00b.
* Diumenge, 18 d'octubre, Jaume-I:
Benj. A - Alacalà/Ale. A - Alac1à lOh ,.



I DE DIUMENGE A DIUMENGE I

Primera victòria de la temporada:
CDB I-Castelló Amater O

VOL DE VOLTORS

J6 PACO DELCAS7'JLLO 1 RODOLFO SERRANa

N o sé què pot sentir Lm
entrenador quan hom
comença a qüestIOnar

el seu esquema de joc, les
seues alineacions i fins i tot els
seus fitxatges, Suposo que el
neguit es deu apoderar del seu
esperit, segur. l encara puc
comprendre menys l'estat d'à
nim d'lm coatx tot veient al seu
voltant, en el decurs d'Lm partit
transcendental, quatre o cinc
"coHegues" que actualment no
tenen equip i que només acu
deixen als encontres quan sen
ten la pudor de carronya,
Aquesta desagradable cir
cumstància la va poder viure
Linares diwnenge passat al
Municipal de la Carxofa quan
alf,TU11s companys d'ofici van
sobrevolar majestuosament les
grades del Camp a l'aguait de
veure rodar el cap de l'actual
responsable tècnic del
Benicarló. Caldrà esperar esde
veniments.

Però no tot han de ser notes

negatives i aixi el COB va triar
la data més encertada possible
per a aconseguir la seua prime
ra victòria del campionat. Un
dia estratègicament situat entre
dues de les més grans festivi
tats que es viuen al nostre
poble, Per un costat la diada de
Sant Donís -sant molt i molt
venerat per tots els benicarlan
dos de pro- i per l'altre l'ano
menat "Día de la Raza", amb
profundíssimes arrels locals.
En aquest insuperable ambient
els nostres jugadors, embríacs
de festes i celebracions, van
assolir un important tIiomf
sobre un fluixot Castelló
Amateur.

És celi que no hi ha massa
coses a dir del partit i els enca
ra deixebles de Linares van
guanyar amb un gol matiner
matelialitzat pel jove davanter
local Raül. Quan la bimba va
tocm' la xmxa forastera es va
exterioritzar una immensa joia
entre els pares del golejador i la

sofelta afició local.
La resta del matx, tret de

comptades jugades, va resultar
d'un avoniment extrem i a la
segona part, per tal de mantenir
la tradició, encara vam haver
de patir una mica, Tan sols des
tacar una claríssima, però c1a
tissima claríssima ocasió de
Quico que sense porter ni cap
defensa va tiràr la pilota fora i
un xut al travesser dels davan
ters castellonencs. L'amic José
Vicente FeHer (per cert, la ter
túlia que fa a l'emissora local
juntament amb altres prohoms
del futbol local és senzillmnent
encantadora) ha dit a
"Meditem'meo" que l'àrbitI'e es
va empassm'lm cim- penal con
tI-a el Benicm'ló i servidor diu a
"La Veu" que allò va ser una
càn-ega legal, queda clar qui té
raó, no ? El cas és que contrà
riament al que va succeir l'any
passat mnb aquest mateix lival,
les promeses del Castelló van
tenir un compOltmnent d'allò

més esportiu i, a l'igual que
l'any passat, he de tornar a dir
que si Antoni Bonet confia
amb aquests xicots per a assolir
l'ascens a Segona Divisió està
net com una patena,

Per a continuar mnb la ruti
na d'aquesta temporada el
COB va jugar els darrers
minuts amb inferioritat numè
lica i aixi serà com Dalli
Cayuela es perdrà el proper
pmtit en veme dues targetes
grogues. És el nostre tràgic
destí.

El proper diumenge el CDB
es desplaça al pintoresc poble
d'Alboraia amb les absències
segures de Jairne a la porteria i
de Dani al centre del cmnp.
L'esdeveniment es verificarà,
suposo, a les dotze del migdia i
no seria d'estranyar que sobre
l'hOlta valenciana hom pogués
veme un cel ben elIDuvolat de
voltors negres (i de blanc
també n'hi havia un)

Encara
t'has

no
subscrit a
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Proyastec - Beyso FS:

Empat davant
L'Olímpic Floresta

Tennis, ATP Tour:

Femando Vicente
quartfinalista a Palermo

J6 KOSECKJ iv1A1'EU

Olímpic Floresta - 3
Proyastec - Beyso FS - 3
Alineació del Proyastec:
Cims; Jesús, Fabregat, Valera,
Juan Pm'edes -cinc inicial-,
Nano Sena, Parra i Óscar.
Gols: O-I min.8 Juan Paredes;
I-I min.9 Jordi; 1-2 müd6
Nano Sena; 2-2 min.29 Orús;
2-3 mino 36 Valera; 3-3 min.38
Jordi.

E
l Proyastec-Beyso FS
de Benicarló va no va
poder guanyar a la pista

de l'Olímpic Floresta de
Barcelona trlillcant així Lma
bona ratxa inicial de dos victò
ries seguides. Tot i això els
benicarla.ndos continuen als
llocs capdavanters de la
Classificació a la categoria de
la Nacional A

L'encontre va estar dominat
pel Proyastec, encara que es
van produir alguns enors a
I'hora de veure porteJia, i com
sol passar, quan perdones el
rival ho aprofita.

Els homes de Miki van estar
molt ben plantats durant tot el

partit, com és costum, i van
buscar en tot moment el triomf.
Juan Paredes va obrir el marca
dor als vuit minuts, però un
minut després, el local Jordi,
igualava el pmtit. Els locals
novmnent es van tancar darrere,
ja que coneixen molt bé als del
Baix Maestrat, però faltant poc
per a la mitja part l'espectacu
lm" Nano Sena va posm- per
davant als visitants.

La segona meitat va conti
num' amb una tònica pareguda,
exceptuant que els locals no
volien donm'-se per derrotats i
van intentar diversos contra
colps, un dels quals va propi
cim' l'empat a dos gols, obra de
Orús, lm dels jugadors suplents
de l'equip català.

El Proyastec-Beyso va con
tinuar atacant perquè sempre
busca aconseguir la victò¡ia, j a
poc per a la fi Valera va fer el 2
a 3; quml tot pareixja guanyat el
local Jordi anivellava nova
ment el marcador a falta de tan
sols dos minuts per al fina!.

Cal esmentar que el pa¡tit de
Copa Generalitat previst per al
12 d'octubre passat contra el
València FS va aplaçar-se.

J6 KOSECKJ MATEU

Novament el tennista
benicarlando
Fernando Vicente

Fibla continua amb la seua
bona trajectò¡ia de resultats
dins el circuit de l'ATP, en
aquesta ocasió a l'Open de
Palermo.

Després de la gran actua
ció al torneig de Mallorca,
que el va siutar al lloc 62 de
la classificació mundial de
tennistes professionals,
Vicente es va presentar a l'i
lla italiana amb la moral
molt alta.

En aquest torneig el beni
carlmldo no va poder arribar
a semifinals, però els qumts
de final tampoc és lill mal
resultat tenint en compte
que, el darrer partit que va
disputar, el de qumts, ho va
fer amb febra i amb tota la
nit anteJior sense poder dor
mir ni descansar com cal.

A Palermo va derrotar al
roma.nés Pescariu en prime
ra ronda per 7-6 i 6-4; als
vuitens de final va denotar

al brasiler i actual cmnpió de
Roland Gan'ós Gustavo
Kuerten per 6-4 i 6-3; i als
qumts de final va caure
denotat pel sorprenent
m'gentí Mariano Puerta per
6-4 i 6-4.

Es pot comprovar com tot
i l'estat de salut del benicar
landa, Vicente, es va defen
dre d'allò més per tal d'in
tentar arJibm' a les semifinals
d'aquest prestigiós torneig.

AUTO E5TELLER

lIiEftij

E5TELLER IMPORT

18' I ®

Benicarló
964.47.17.08

Benicarló
964.47.17.08

Vinaròs
964.40.07.68

Vinaròs
964.40.07.68

Fotos en una hora

Atenció nuvis:
regalem un sensacional

vídeo de boda
Plaça del Mercat, 1 Benicarló



Important elDpat
davant el Puçol

Foto oficial de la plantilla del CDB Jnvenil tempomda 98/99

J6 KOSECKJ M4TEU

Puçol- 1
CD Benicarló Juvenil - 1

Alineació del CD Juvenil:

Sanchez; Be1tnín
(Caracuel, min.75), Díaz,
Bosch, Flos; Dmú Serra ,
Gonzalo (Alonso, min.85),
Calvet, Ivim; Rodolfo i Cano.

Gols: 0- L (min.5)
Gonzalo; 1-1 (min.74).

E
l CD Juvenil va acon
seguir un empat prou
positiu en la seua visi-

ta al Parroquial de Puçol,
però després del joc desple
gat pels homes de Juan Sos,
una victòria dels benicarlan
dos haguera estat molt més
justa.

La primera part va ser de
domini altem, i als cinc
minuts els benicarlandos es
van avançar amb un gol de
Gonzalo.

La segona meitat va ser de
clar domini del Benicm'ló,
però els nostres van perdonar
i el Puçol va aconseguir nive
llar el mm"cador.
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El CB.Benicarló perd
en l'últim segon

Burjassot 69
eB. Benicarló 66

L
a sort no va acompan
yar al C.B.Benicm"ló
en el seu desplaçament

a BLUjassot, ja que després
d'haver estat tot el partit per
davant acabà perdent a l'últim
segon amb molt mala sort.

Només començar el partit,
l'equip de Car10s Martínez va
avançar-se ,al marcador ràpi
dament, amb Wl parcial molt
favorable. A la li de la prime
ra meitat l'avantatge era favo
rable al Benicarló per set
punts, però els de BLUjassot
reaccionaren en la segona
part.

L'equip local va eixir deci
dit a remuntar el marcador
advers i poc a poc ho anaven
aconseguint. El marcador
estava molt igualat i va seguir
així fins als últims ¡IDnuts.

El Bmjassot guanyava de
dos punts faltant onze segons,

mnb posició de pilota per al
Benicarló, llavors li van fer
una falta personal al jugador
del Benicarló, Jorge Lara, que
amb molta serenitat va anotar
els dos tirs lli w"es. Després
amb el partit empatat, el
BU,ljassot va fallar l'atac però
va aconseguir agafar lma pilo
ta que ja havia estat atrapada
per un jugador del Benicarló i
en l'úl ti l1l segon llançà a cis
tella, a més de fer-la també els
àrbitres pitaren falta personal.

Els altres equips vinculats
al C.B.Benicarló van pedre
tots menys el Sub-21. Els
resultats van ser els següents:

Juniol' Masculí - 63
Vall D'Uixò - 78
Junior Femení - 28
Vila-Reial - 60
Senior Femení - 45
Godella - 64
Segorbe - 75
eB. Benicarló - 78
En un mal partit els sub-21

del Be¡úcarló van aconseguir
una victòria molt impOlimlt
moralment després de la
derrota de la setmana passada
davant el Vila-Reial.
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TOT EL QUE ES COU A BENICARLÓ I COMARCA

DIVENDRES 16
~ CoHeccionisme.
Inauguració de la rr
Exposició de Col'leccio
nisme Local a la sala
d'exposicions de la Caixa
Rural de Benicarló
(20:00 hores). Aquesta
exposició romandrà ober
ta fins al diumenge 18
d'octubre.
DIVENDRES 16
~ Xerrada.
Des de les 20:00 hores,
als baixos de la Càmera
Agrària, xerrada al vol
tant de qüestions relacio
nades amb 'Les
Herències i Succecions
Hereditàries'; a càrrec de
l'advocada María José
Bueno Bayarri, especia
lista en dret familiar.
Org: A.Dona Llauradora.

DIVENDRES 16
~ Teatre.
Des de les 22:00 hores i a
l'Auditori Municipal de
Benicarló, representació
de l'obra teatral Neus en
Nues, dirigida per Juli
Cantó.
Una de les obres progra
mades al cilce de tardor.
DISSABTE 17
~ Presentació Llibre.
A les 19:00 hores, i a
l'Auditori Municipal de
Benicarló, imposició de
Medalles
Commemoratives a totes
les entitats pel 475è
Aniversari de la
Concessió de Títol de
Vila a Benicarló.
A més a més, presentació
del llibre La Villa de
Benicarlón, de Vicent
Meseguer Folch.
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L'obra tcatral Neus ell Nues cs rcprcscntlu'à a l'Anditori Muni~

El Negociador
segrestaren al fill del President Nordam.éricà?

!
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El negociador, 1ma obra d'in
triga en b qLla1 no falte cap ele
ment del gènere, d~ mestre del
gènere, Frederick Fonyth.

AI llarg de la hisÍl"ia plana
una incògnita que no tirdrà res
posta fins la dauera escena

Es tracta del segrest de. fill
únic del President dels EGI\.
L'FBI, la CIA i Scotland Yara,
intervenen amb tots els seus mit
jans per tal de descobrir als
segrestadors, però és Quinn, El,
Negociador, qÚi aconsegueix
posar-se en contacte amb ells i
tancar el tracte. Però algwla cosa
falla i tot ...

Un rom(l1lce muy peligroso,
protagonitzada per l'actor deia

S=======~~~~~~~~=.=:::;:==::::;:;==:::;::::;===.=:;=::~~~::;=::::::::::::::~~~~ telesèrie Urgencias, George
L-.----,_-----P-o-rtn_d_ad~c~l1.::.lib::.re:....d:.:c....:.P.::\a:.:za:...:.i-=.:Ja:.:ne:.:·s:...:.'E.::.l.::.ne.:.:.:g_oc~ja~{{_oT.:.....,d~.c_F_rc_dc..c...ri_ck_F_Ol.....:·sy.:.....t1_1_-=-'-'-__--' Clooney.



Gútww.

Còmic
------

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
UN ROMANCE

MUY PELIGROSO

el••1. ~IN8A\A
EL HOMBRE QUE

SUSURRABAA
LOS CABALLOS

Divendres
22:15

Dissabte
18:45 i 22: 15
Diumenge

18:45 i 22: 15
Dilluns

18:45 i 22:15

Divendres
22:30

Dissabte
19:45 i 22:30
Diumenge

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

19:45 i 22:30

UN ROMANCE
MVY PELIGROSO

Divendres
22:30

Dissabte
19:45 i 22:30
Diumenge
O, 19:45 i 22:30

Dilluns
19:45 i 22:30

EL NEGOCIADOR
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