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¡,- Gran quantitat de ras-r- poses panissoles per

als estaments de
govern que van aprovar la
proposta de que des d'ara els
Inspectors dels lES tinguen
que vigilar als professors per
si utilitzen termes com
'català' o 'País Valencià'.

(\t..f>\\<~J)¡
)G~ Gran basquet de car

Y xafes bones i ben
torradetes per al Proyastec
Beyso FS per aconseguir per
a Benicarló la seu de la Final
a Quatre de la I Copa
Generalitat Valenciana i
portant fins i tot la TV en
directe a tots els partits.

País Valencia parla català

E ls ensenyants dels instituts tenen interdit usar algunes
paraules. A partir d'ara no poden emprar el telme País
Valencià per a referir-se a la teITa on vivim; ni poden

parlar de català per a nomenar el nom científic de la llengua
que parlem.

Les comparacions sempre són odioses però en farem una:
, que pensarien els senyors (molt espanyols i molt poc valen
cians) que ens prohibeixen usar-ne aquests mots si a l'Equador
no fora permés dir espanyol a la llengua que es parla allí.

Per tot arreu, a Castella, Navarra, Galícia, ... menys a
València, se'ns coneix per País Valencià, i ací no podem usar
aquest nom.

Més valdria que aquests espanyolets de Valéncia es dedica
ren a veure que passa amb la 340 i l'autopista, amb els con
tractes fem dels nostre joves, amb el fums dels abocadors que
traguem cada nit, amb la vergonya de la TVV, amb els probe
mes del camp i de la mar, amb la violència domèstica, ...

Imprimeix
Grèvol. Passatge sant Blai n.2 I

Cantonada sant Jaume

CLl..TURAL
'C
Ü
~ 'T1

Ü m
C :;v
<fJ :>
~ '--,--=-~ ~

Dipòsit legal: CS- 242-95

Maquetació
Loverg

Disseny,'
© Tirant lo Blanc

Administració, subscripcions
i publicitat

'2r 964.46.03.38

CoHaboradors
Josep San Abdon

M.Josep Arayo
Joan Gregori, Àlvar Anyó,

Josep Ferrer, Xavier Burriel,
J. R. Ramírez, Anna Pujol,

Toni Fibla, J. Miguel Comelles,
Susanna Anglés, Vicent Arnau,

Joaquim Bueno, Joan Manuel Ferrer,
Adrian Esteller, Eloi Bayarri,

Francesc Delcastillo, Rodolfo Serrana,
Kosecki Mateu i Germania de Joves

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 els tex
tos que sobrepassen les 20 línies. Els
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nom, adreça i número de DNI, encara
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E!§.professors no podran utilitzar termes com 'català' o 'País Valencià':

Aprovada una proposta a les Corts per
controlar als professors de va encià

Els membres del Ramón Cid enviaran qneixes a la Conselleria

Cultura que aquesta iniciativa
no es porte a tennini, ja que
suposaria conculcar els drets
d'aquests professionals de
l'ensenyament i, al mateix
temps, la Generalitat entraria
en greus contradiccions en
relació al suposat pacificador
pacte lingüístic.

Per la seua pmi, els centres
d'ensenyament seclUldari de
Benicarló tmnbé hml tingut en
compte aquesta notícia, encara
que no s'ha emés cap tipus de
comunicat. Joan Gregol"Í
(professor de Valencià), de
l'lES Joan Coromines, va
declarar per a La Veu, que "els
membres del departament
de Valencià de l'lES Joan
Coromines donem total
suport al comunicat dels
companys de Vinaròs, però
el nostre cente, individual
ment o com a claustre es
plantejarà fer més endavant
una cominicació pública".

Per la seua pmt al Ramón
Cid s'està tractant el tema amb
queixes individuals a la
Conselleria per pmi del depar
tmnent de valencià.

L'lliS Ramón Cid ha donat suport
al comunicat del Leopoldo Querol

afegint, a més a més, que "la
Dei regularà el dret a la clàu
sula de consciència i al secret
pl'Ofessional en l'exercici
d'aquestes llibel"tats".

Hem de fer saber al lector
que la Constitució també diu
que l'exercici dels drets ante
rionnent esmentats no pot ser
restringit per mitià de cap
tipus de censura prèvia.

També van fer referència a
l'Estatut d'Autonomia, indi
cant que el seu preàmbul diu
textuahnent que "apl"ovada la
Constitució espanyola, és, en
el seu marc, on la trdició
valenciana provinent de
l'històrÍÇ Regne de València
es troba amb la concepció
moderna del País Valencià i
dóna origen a l'autonomia
valenciana, com a integrado
ra dels dos conents d'opinió
que emmarquen tot allò que
és valencià en un concepte
cultural propi en l'estricte
marc geogràfic que abasta".

Per a concloure aquest
COlTIlUlicat, que cal recordar
que està sigant per tot el claus
tre al complet (no tots els cen
tres tenen la sort de poder fer
ho açò), el Leopoldo Querol
demana a la Conselleria de

Al mateix temps tmnbé
indicaven que en aquest pri
mer punt de l'article 20 es pro
tegeixen els drets a "la pro
ducció i a la cl"eació literària,
artística, científica i tècnica;
a la llibertat de càtedra, i a
comunicar o rebre lliure
ment informació veraç per
qualsevol mitjà de difusió";

La Constitució diu
que l'exercici dels
drets d'expresar-se i
difondre els pensa
ments, i de llibertat
de càtedra, no pot
ser restringit per
mitjà de cap tipus de
censura prèvia

Conselleria d'Educació, que a
l'article 20 de la Constitució
Espanyola al seu primer punt
es "reconeixen i protegeixen
els drets a eXI»'esar i difon
dre lliurement els pensa
ments, les idees i les opinions
per mitjà de la paraula,
escriptura o qualsevol altre
mitjà de reproducció".
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N ovament els estaments
de govem de la nosln
comunitat tornen ha

posar obstacles a la llibeliat
d'expressió; en aquest cas els
professors dels centres d'en
senyament són els directament
afectats_

Fa poques dates es va an1
bar a un acord en les Corts
Valencianes on els inspectors
de l'ensenyament han de con
trolm', des d'ara, a aquells pro
fessors de valencià que
empren a les aules tennes com
'català' o 'País Valencià'.
Aquest acord aprovat pel
Consell té el suport de les for
ces polítiques PP, UV i IP.

Les reaccions contràl1es a
aquest decret no s'han fet
esperar, ja que la llibertat de
càtedra i la d'expressió es
veuen violades per aquest
tipus d'acord.

L'lES Leopoldo Querol de
Vinaròs va ser el primer en
prommciar-se, i en un comuni
cat de premsa que va emetre el
seu claush'e, els de la localitat
veïna volen recordar als mem
bres de les Corts i als de la



Gemma Roig, R.Lapiedra, i PE.d'Excavacions del Puig homenat~

esta de lliurament dels XI
Premis A ambor · d'Homenatge

J6 AS:'>"OCJACJ() CUL'I'URAL ALAM/lOR

Jstimats amics i amigues:

Es una satisfacció per 1'Alambor
poder anunciar-vos que ja és a
punt una nova edició dels Premis

Alambor i d'Homenatge. Enguany amb
aquesta nova trobada cultural del país
celebrem 11 anys de convocatòries del
Premi Alambor que s'ha consolidat com
un dels guardons més reconeguts en llen
gua catalana. L'activi tat al amboriana,
durant més de tres lustres des de la seua
fundació, ha estat intensa i profi.mda.

Com sabeu els Premis Alambol' (XI
Premi de Contes, VI Premi d'Assaig
Breu, VII Premi d'Investigació
Idiomàtica) han estat creats amb la fina
litat d'estimular i d'impulsar la creació
literària, l'estudi i la investigació en els
diferents camps del saber referits a les
nostres comarques.

Ramón Lapiedm, homenatjat

L'altra vessant, d'aquesta nit de cultu
ra, són els Homenatges a aquelles enti
tats o personalitats que han destacat en la
seua trajectòria cívica, cultural i cintífica.
Enguany han estat elegides pels seus
merescuts mèrits:

Distinció Cientifica
Equip d'Excavacions

Arqueològiques del Poblat ibèric del
Puig de la Nau (iniciat a l'any 1974 per a

salvar el jaciment i per a poder investigar
la cultura ibèrica).

Distinció Cultural
Gemma Roig (benicarlanda, cantant

que va iniciar-se al Conservatoti
Superiror de Música de València, i va
finalitzar el Grau Superior al Consevatori
Superior de Música de Barcelona).

Gemma Roig, homenatjada

Distinció Cívica
Ramon Lapiedra (Físic, becari del

Govern Francés a París j Doctorat en
Física Teòrica en la Universitat de Palis).

En aquesta nit tan especial comptarem
amb la presència de J'excel·lent composi
tora Matilde Salvador, la qual ens ofe
rirà un recital d'algunes de les seues obres
que seran interpretades per la soprano
homenatjada Gemma Roig, acompanya
da per la mateixa autora al piano. Aquesta
actuació tindrà lloc a la seu de
l'Associació Musical Ciutat de Benicarló
(c/ Cabanes, s/n), a les 19 h.

L'Escriptor Convidat, en aquesta edi
ció dels Prelnis, serà el saforenc Josep
Piera (amb llibres escrits com 'El somm
rime de l'herba' 1980, premi Carles Riba
1979; 'Maremar' 1985).

Aixi mateix, en el decurs del Sopar tin
dran lloc diversos actes i es clourà amb el
repartiment de llibres a tots els assistents.

Aquesta festa del Sopar dels Prernis
tindrà lloc al Hotel MàJynton (pg.
Marítim, 5) de Benicarló el dissabte dia 7
de novembre a les 9 del vespre.
Benicarló, octubre de 1998

Us hi esperem. Rebeu una salutació
ben cordial.

L'Associació Cultural Alambor

Josep Piera, escriptor convidat



El BNV va acusar al pp
de fer contractacions a dit
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Breus!

Unió de Llauradors i Ramaders - COAG Benicarló:
Jornada de promoció de la

'Mel Valenciana'

En el passat Ple
del dia 29, el
B Ioc

NacionaJista Valencià
(BNV) va acusar al
pp local de contractar
a dit et les empreses
que confeccionaven
les nòmines del perso
nal dels organismes
autònoms de la
Universitat
Popular(UP) i del
Centre Geliàtric. El
portaveu del BNV,
Xavier Rodríguez, va
criticar la manera que
té el pp de fer les
coses a I'hora de voler
estalviar diners, refe
rint-se al fet que la
secretariai intervenció
per ulla banda i la tre
sorena d'aquests
organismes autònoms
passaria a ser gestio
nada per un Unic fLm-

clOnari. Segons
Rodríguez," la millor
manera d'estalviar
hagues estat fer una
valoració tant qualita
tiva com quantitativa
del llocs de h'eball i
deixar separades les
tres àrees, Ja que
cadascuna d'elles no
genera la mateixa
quantitat de trebaJl i
així ho hem indicat en
la nostra proposta", a
més el p0l1aveu del
BNV va indicar que
no s'entenia el fet que
se conh-actaren
empreses de fora de
l'ajuntament per fer
les nòmines del perso
nal, i que aquestes van
ser tTiades a dit sense
cap tipus de licitació.
El pp local va negar
aquest últ.im extrem,
aJ.legant que tot s'ha-

via fet conectament, i
que la seua proposta
era la més viable
econòmicament. El
representant del BNV
va demanar una infor
med'intervenció que
indicarà la legalitat o
no d'aquest procedi
ment. L'altre punt
punt va ser la modifi
cació pressupostària
que no va agradar ni
al PSOE ni al BNV,
els quals la van clÍti
car indicant que això
només és la falta de
previsió de l'equip de
govem. Una altra nota
curiosa d'aquest Ple,
va succeir quan en el
tom de preguntes, en
un rampell d'acalora
ment el regidor del PP
A. Cuenca, va inte
rrompre de forma
brusca, el tom cie

paraula del regidor
Rodríguez quan
aquest criticava la
fonna de fer les coses
del PP en el tema de
l'abocador comarcal,
cosa que va fer que
l'alcalde el cridés a
J'ordre. A més va inci
dir en la faJta de pre
visió que demostra
l'equip de govem del
PP a l'hora d'atmar
els incendis reiterats
que s'estan produint
en el nostre abocador
municipal. Rodríguez
li va inclicar que amb
una simple mesura de
cercar-lo això es
podria evitar, "fa dos
anys que els vam pre
sentar aquesta propos
ta i no li van fet IU cas,
i ara paguen les con
seqüències", va a:fir
mar Rodriguez.

Fibrosi
Quística

L 'Associació contra la
Fibrosi Quística & la

. Comunitat Valenciana
ha preparat una Xerrada
Colloqui sobre la fibrosi
quística per al dia 12 de
novembre (dijous) a la Sala de
Conferències de la Caíxa
Rmal de Benicarló; a partir de
les 19:00 hores.

La xelTada serà a cànec de
la doctora Pilar Ors, tècnica
superior de la Promoció de
Salut Pública, i per la doctora
Pilar Morales, especialista
en neumologia, doctora
adjunta del servei de neumo
logia, doctora del grup de
trasplants, i membre de la wú
tat de fibrosi quística d'adults
de rhospital de La Fe de
València.

En aquesta xenada
col, laboren l'Associació de la
Dona, l'Associació de la
Dona Llamadora, i l'Assoc.
de la Dona Progressista.

Marxa ciclista
Solidaritat

f6 UNiÓ DE LLAURADORS I RiL'vIADERS - COAG DEL JvÚIESTRAT

La Unió de Llauradors
i Ramaders - COAG
de Benicarló ha orga

nitzat, en col·laboració amb
l'entitat local de l'Associació
de la Dona, lma Jornada de
Promoció de la Mel
Valenciana per avui diven
dres, dia 6 de novembre, a les
16:30 hores i al Casal
Municipal de Benicarló.

Lajomada està patrocinada
pel Ministeri d'AgIicultma i
el Fons Social Europeu, i està
previst que acudeixquen totes
les dones benicarlandes que

ho desitgen.

El responsable del
sector agrari de la
Unió de Llauradors,
Carles Barberà,
serà l'encarregat de
dur a terme aquesta
interesant jornada

El responsable del sector
agrari de la Unió de
Llauradors Ramaders

COAG; Carles Barberà, serà
l'encarregat de dur a tenne
aquesta interesantjomada que
consistirà en una presentació
de la mel com a producte
natural, l'explicació de les
diverses classes de mel i les
seues qualitats organolèpti
ques.

A més a més, es farà lma
detallada exposició de les pro
pietats alimentíciès.

La jomada conclourà amb
una degustació de mel de la
ten-a per a tots els assitents.

M ans Unides
Campanya contm la
Fam de Benicarló

infOlma que el pròxim diu
menge, dia 15 de novembre, a
les 12h del matí, tindrà lloc la
concentració a la plaça de
Sant Bm10meu per a la VIIIa
Marxa Ciclista de la
Solidaritat.

Acudiu, no quedem indife-'
rents a la crida de Mans
Unides; agarreu la bicicleta,
afegiu-vos a la marxa de la
sohdaritat' i desperte'm entre
tots el nostre poblt;.

Ens fa falta tot Benicar'ló"
per fer un món més just.
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D urant aquest recent
ment iniciat mes de
novembre continua

ran els actes programats per a
commemorar el 475è
Aniversari de la Concessió de
Títol de Vila a la nostra pobla
ció de Benicarló.

El primer acte programat
serà per al divendres, dia 13
de novembre, al Saló de Plens
de l'Ajuntament de Benicarló,

on es farà ulla conferència a
càlTec de l 'historiador Joan
Bautista Simó Castillo, pro
fessor de Ciències Socials,
vicepresident del CEM
(Centre d'Estudis del
Maestrat) i cronista oficial de
la ciutat de peníscola.

El títo de la xendada de
Simó serà 'La meditelTaneïtat
de Benicarló', una conferèn
cia que segurament serà molt
interesant per a Benicarló.

IObservatore. Mundanol
PER J.R. RAMJRI!:Z

La llengua

El pacte per la llengua ha fet aigües'
(de moment). La batalla que lliu
ren PSOE i PP sembla que encara

no troba la llum delfina!. Aquests dos
partits estan trobant-li el gustet a sentir
se exclusius protagonistes del debat lin
güístic, i a fer patir com a condelmlats,
als valencians que els preocupa el seu
idioma. Aquesta inacabable novela d'a
cords i desacords es pareix molt al conte
del pastoret i el llop A la fija ni se'l van

creure, i el llop va matar les ovelles.
Aquest podria ser el mateix final per al
pacte lingüístic. Si aquesta historia dura
molt, acabarem despreocupant-nos i dei
xant en lm racó el destí del valencià.

Tant el pp com el PSOE
tenen el V1Cl de sentir-se
imprescindibles per a tot

Tant el PP com el PSOE tenen el vici
de sentil--se imprescindibles per a tot. El
seu ofici magistral de ficar-hi cullerada
en tots els boll its comneça a cansar. Uns,
que quan manaven no van fer res, ara són
més papistes que el Papa de Roma, i els
que manen ara 110 te]1en tampoc pebrots
de dil- les coses com son. mentre la
mosca coJlonera d'Unión Valenciana
destorba més que una altra cosa. Uns per
uns altres i el llit sense fer.

Avda. Marqués de Benicarló. 27
TeIf. 4719 83

Méndez Núñez, 91
Telf.. 47 35 44

BENICARLÓ

LA NOSTRA TELE

EMISSORA MUNICIPAL
107.3 FM

RÀDIO BENICARLÓ))
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III Concurs del Cartell Anunciador
de la 'Festa de la Carxofa 1999'

fÓJ REGIDOIUII D'AGRICULTURA A.JUN7'¿.IMENT DE BENICARLÓ

Aquesta setmana s'ha
donat a conèixer, per
part de la regidOlia

ci' Agricultuta de l'Ajuntament
de Benicarló, les bases c;ones
ponents al III Concurs del
Cartell Anunciador' de la
'Festa de la Carxofa 1999',
aprovades per la Corporació
Municipal el passat 29 d'octu
bre.

Les bases d'aquest concurs
són les següents:

I-ORGANITZACIÓ:
aquest concurs està organitzat
per l'Ajuntmnent de
Benicarló, el Consell
Municipal i el Consell Rector
'CaIxofa de Benicarló'.

2-TEMA OBLIGATORI
'FESTA DE LA CARXOFA,
BENICARLÓ 1999': ha de
figurar aquesta incripció en
valencià

3-MODALlTAT: cartelle
ria a color, figurant en la
mateixa el tema obligatori.

4-0BRES: cada autor
podrà presentm' les obres que
considere oportunes.

S-FORMAT: superficie
veltical de 70 x 50.

6-PARTlCLPANTS: totes
les persones que ho desitgen i

sIguen residents a l'estat
espanyol.

7 -IDE NTIFICACIÓ:
totes les obres portaran la dors
un pseudònim o lema, adjun-

tant llU sobre tancat, al qual
haurà de constar el nom, cog
noms, domicili i telèfon.

8-RECEPCIÓ: els caltells
es podran presentar en les ofi
cines de l'Ajlilltmnent, al
registre general.

9-FINALITZACIÓ
D'ADMISSIONS: la tinalit
zació del termini per a la pre
sentació dels treballs, serà fins

al 30 de novembre de 1998, a
les 14 hores.

lO-RESOLUCIÓ: la
Resolució del jurat tindrà lloc
el dia 5 de desembre de 1998,

,
A
a les 10 hores, a la sala de reu
nions de l'Ajuntmnent de
Benicarló. Acte seguit es
comunicarà al guanyador el
resultat del mateix.

1] -JURAT: està fonnat per
Jaime Mundo (Alcalde de
Benicarló); Ma Teresa Traver
(regidora d'Aglicu1tura);
President i vicepresident del
Consell. Rector; dos represen-

tants del Consell Agrmi
municipal; un professional del
sector fotogràfic; un profes
sional del sector comercial.

12-PREMIS: el cartell
guanyador obtindrà un premi
de 40.000 pessetes i trofeu,
l'accèssit rebrà un trofeu. El
Ilimament dels premis es rea
litzm'à durant la setmana de la
'Festa de la Carxofa'.

J3-CARTELL: el cartell
gumlyador quedm'à en propie
tat de l'Ajuntmllent de
Benicarló, que l'utilitzarà
quan crega 0POltÚ.

14-EXPOSICIó: totes les
obres que es presentaran s' ex
posarann al saló d'actes de la
Caixa Rural 'San Isidro' de
Benicarló, durant la setmana
de la 'Festa de la Cmxofa'.

IS-ACCEPTACIÓ DE
LES BASES: la participació
en aquest celtml1en implica la
total acceptació de les presents
bases.

Cal recordm', per a conclou
re, que el Jurat es reserva el
dret de decIm'm' desert el
premi si no s'elegira cap cm'
tell degut a poca qualitat en les
obres presentades.

~.-
David Sànchez

Els teus amics et recordarem sempre

Benicarló, novembre de 1998
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El Mussol

E
l mussol va voler afegir-se a la
festa grossa que els éssers humans
del pp es van mmltar divendres

per inaugurar oficialment el desitjat polí
gon illdusuial a la partida del Collet.

El mussol va pujar volant fins al gTan
projecte electoral del pp del 95, i s'lli va
amagar dauera Ull tronc pelat d'olivera
salvada i reciclada per a ornamentació
durant la reconversió que els éssers del
SEPIVA han fet per aconseguir que d'un
tros de seca hi puguen néixer en quatre
dies un piló de indústries_

El mussol mentre esperava l'aparició
dels éssers polítics, peliodistes i curiosos
va medÜar Ull xic sobre els malsons que
han planejat sobre l'execució de la
infrastructura més fonamental per al
desenvolupament econòmjc de la comar
ca.

El mussol va furgar en la seua memò
ria per recordar que fa més o menys 9
anys, i també com ara a la precampanya
electoral 11lmlÏcipal, els éssers del PSOE
van voler traure l'as amagat a la manega

Semblava mentida

de la promesa electoral d'un polígon de
capital públic a Benicarló i amb això
aconsegmr reeditar l'èxit de governar
quatre anys més amb l'aplanadora de
l'absolutisme polític.

El mussol li sembla mentida que des
prés de quasi una dècada d'aquella pro
mesa, que per cert als éssers socialistes
no els va servir per res, per fi s'ha fet rea
litat malgrat els entrebancs que tant els
éssers del pp com del PSOE han anat
posant a la creació d'una excel-lent ofer
ta d'espaí públic a preu competitiu per a
facilitar la instal·lació de fabriques que
recuperen la precària situació socio-eco
nomica de la ciutat.

El mussol estava capficat en aquests
pensaments quan va guaítar com tots els
éssers presents mosu-aven cares força
contentes mentre s'hi tallaven cintes; es
passejava en romeria pels caners &sfal
tats per observar rengleres d'oliveres,
casetes per a comptadors, etc. i com tots
mig bocabadats s'escoltaven les boni
ques paraules que tant l'ésser alcalde

com el conseller de tom pronunciaven
per auto felicitar-se d'aquest èxit de ges
tió conservadora i tanmateix per aconse
guir subtilment que tothom els torne a
votar per revalidar la seua majoria abso
lutista mm1Ïcipal, sense pensar en les
barbes dels seus veïns polítics.

El mussol mentre estava a l'olivera
també va escoltar paraules de critica
d'éssers eseptics envers al poli.gon i al
que li pronosticaven la arribada només
de indústries locals i poca cosa més; mal
grat que les paraules dels éssers de les
"soluciones con eficacia" que han fet
volar per tots els mitians de comunicació
semblen tot el contrari.

El mussol desitia de tot cor que aquest
lloc tinga llil gran èxit i que s'hi implan
ten moltes indúsu'ies de producció neta i
ecològica, ja que això portarà tamòé
l'assoliment dels avantatges que suposa
ria per al poblat, poble, vila i ciutat de
Benicarló sobrepassar la xifra màgica de
20 mil animes.

.}
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Fitxa de subscripció

NOM~~~~~~~~
DOMIClLI

POBLACIÓ

COGNOMS

CP TEL.

Se subscriu a LA \14- k E~ó, per l'imp01t 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

Domiciliació bancària

de 199

BANC/CAIXA

ADREI;ÇI\~ ~ ~

NOM I COGNOMS DEL TITULAR DEL COMPTE

POBLACIÓ _ ep
~~~---------- --------

Codi de Compte Entitat Sucursal Control Compte número

Senyors: els demano que, fins a una nova ordre, atengueu els rebuts que els presentarà ['Associació Cultural la Feram de Benica.-Ió per l'im

port de subsclipció a LA \14- k E~.

Signatura: d de 199



Comissió de Govern

Abir dijous, dia 5 de
novembre, va cele
brar-se, a les

dependències de la Casa
Consistorial de Benicarló una
sessió ordinària de Comissió
de Govern.

En la mateixa, i com sem
pre, van tractar-se temes de
l'actualitat política de
Benicarló.

Els punts de l'ordre del dia
van ser els següents:

1- Aprovació de l'acta
anterior (15-10-98).

2- Factures i ingressos via
executiva, dels mesos d'agost

i setembre.
3- Reclamació de danys per

pmt de Ma. Isabel Jiménez
Fermindez, per la caiguda
d'un tronc al caner Doctor
Fleming.

4- Reclamació de dmlYs
per part de Rosa Zamora
Media-Vila, per feno al telTa.

5- Reclamació furgoneta
Kia Pregio de la Brigada
Municipal.

6- Reconeiximent d'obli
gacions.

7- Facturació de Sorea 3er
trimestre.

8- Asswnptes d'urgència.
9- Pregs i preguntes.

D urant aquesta setma
na vml presentar-se
els projectes que han

signat AIDIMA i gran quan
titat d'empreses relacionades
amb el moble de la comarca
del Baix Maestrat, i van pro
duir-se una sèrie de reunions
empresarials per a visitar les
empreses de la COl11m'ca i per
apOltar noves idees i opinions
al món empresm'ial.

El president d'AlDlMA,
Carlos García Sandoval va
parlar del signament d'Ull
"conveni per a posar en
marxa un pla pilot al sub
sector del moble modern.

Aquest conveni estudiarà i
difondrà les bones pràcti
ques dels processos d'inCOl'
poració de les noves tecno
logies a la fabricació del
moble modern".

Ca] recordar que s'estu
diarml tres empreses que ja
ban realitzat aquest procés, i
a més realitzaran un CD
ROM infonnatiu i vàries jor
nades explicatives.

Per a concloure es va par
lar dels Projectes d'Iniciativa
PIME i AIDIMA, amb un
pressupost de 73 milions,
tractant tècniques del moble.
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Actes Culturals
Novembre 1998

er a que els nostres lectors i lectores
coneguen millor l'agenda cultural que
]'Organisme Autònom de Cultura ha pro-

gramat per a aquest mes de novembre que hem
escomençat, comentarem alguns dels actes
corresponents a l'esmentat mes:

Diumenge, 15
Matinal infantils de Jocs Tradicionals
(12:00 hores, Plaça de Sant Joan)
Concert secció de Flautes i Banda Juvenil
(19:30 hores c/Cabanes, 16. Assoc.Musical)
Divendres, 20
Conferència de Miguel García Lisón

'Les Muralles de Benicarló'
(20:00 hores, Ajwltmnent de Benicarló)
Teatre, amb l'obra 'L'altre' de lvfoma T.
(22:00 hores, Auditori Mw1Ïcipal)
Dissabte, 21
Concert extraordinari de Santa Cecília
(19:00 hores, Auditori Municipal)
Divendres, 27
Exposició de retrats pictòrics de lvf.Pitarch
(20:00 hores, Galeria Le Nain)
Dissabte, 28
Concert de Jazz a càrrec de Jazz Coq.
(22:00 hores, Auditori Municipal)
Diumenge, 29
Conta-contes infantil
(Vesprada, Auditori Municipal)

COMunic@cióPer adreçar-se a aquesta
secció cal fer-nos arribar 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 (laveu@hot
mail.com) o TELÈFON
(964.46.16.18).

.... ISAAC ALBÉNIZ.
Hola contestador, vull quei
xar-me de tota eixa gent que
apraca als dos cantons del

can'er Isaac Albéniz de
Ben.icm'ló, aquell que va cap a
l'lES Rmnón Cid.
Com aparquen als dos can
tons, cosa que no es pot fer,
existeixen molts problemes
per a creuar quan, per exem
ple, et trobes un autobús de
cara, a veure qui passa, el bús
o el cotxe, llOIlJ1almet cap dels
dos j 'han de fer mm1Ïobres.

.... RENFE NO RESPON
He estat trucant més de mig
hora als telèfons de RENFE
964-47-01-99 i 964-47-06-70.
i no agefen el telèfon.
Crec que no es porten 1110lt bé
amb els usuaris del tren, per
què m'a no sabré si el tren que
vull agafar pm'a o no para en
la nostra estació.
Esperem que ho solucionen.

.... JULIO VIDAL.
Amics del contestador, estic
fart d'informadors locals com
Julio Vidal, de Ràdio Nova de
Vinaròs; aquest home sempre
utilitza una terminologia
impròpia de les nostres terres.
A més a més, no pot amagar el
seu odi cap a la ciutat de
Benicarló, no ens pot veure ni
en pintura,
Vull recordar-li a aquest per
sonatge que gràcies a les notí
CIes de Benicarló, en pot
omplir espai radiofònic.



Reconeiximent de la Denominació
d'Origen 'Carxofa de Benicarló'

f6J !Sil4AEL M/ITEU

L a Carxofa de Benicarló
ja té denominació d'o
rigen, aquesta setmana

Ia regidora d'A6Tricultura de
l'Ajuntament de Benicarló,
Maria Teresa Traver;
Guillenno Edo (Consell
Regulador); i el president del
Consell Regulador de la
Denomjnació d'Origen,
Manuel Simó; van comunjcar
que la nostra carxofa ja té el
reconeiximent de denomina
ció d'origen.

La preocupació ¡l'esforç
que des de fà anys, per part,
tant del Consell com pel con
junt de productors i comer
ciants de la carxofa, per a
regular aquest sector i obtin
dre la màxima qualitat garant
nÚ al consumidor l'adqusició
d'un producte d'inmillorable
sabor, ha donat lloc al profund
canvi que recentment s'ha
produit de passar la
Denominació de Producte de
Qualitat 'Carxofa de

Benicarló' a Producte amb
Denominació d'Origen.

Dins de la Setmana
de la Carxofa
(gener'99) es farà la
presentació oficial
del togo i de la
Denominació
d'Origen

M.Teresa Traver va parlar
d'aquest important fet, "tenim
la denominació d'origen des
del passat 27 d'octubre, i
volem que es done a conèixer
el procediment que hem
emprat per a poder aconse
guir aquesta denominació.
Som els únics que tenim
denominació d'origen de la
carxofa en tota la província i
amb la de Tudela els dos
únics de tot l'estat espan
yol".

GuiJIermo Edo (Consell

Regulador) va parlar de xifres,
previsions i perspectives de
cara a la campanya 98/99,
"tenim un total de 500 hectà
rees de superficie inscrita,
una previsió de producció
total de 10.000 tones, i una
producció protegida comer
cialitzada del 50'}lo, es a dir,
5.000 tones".

Edo també va fer referir-se
a la denominació d'Oligen
com a "un l'evulsiu a nivell
de producció i de comercia
lització, cal pensar que la
nostra carxofa està molt
reconeguda a tot l'estat

espanyol, però a Europa la
carxofa francesa és molt
coneguda. Esperem rebre
prompte la denominació
d'ol"igen protectora europea,
ja que BruseHes ens dona
suport, amb ella dominarem
el mercat europeu".

Manuel Simó, President
del Consell Regulador de la
Denominació d'Origen, va
parlar de l' actuabtat de la car
xofa i va comentar que "dins
de la Setmana de la Carxofa
farem la presentació oficial
del logo i de la Denominació
d'Origen".

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, 10-lr-la Benicarló (Castelló)
HOI'aris:

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

Dimarts i dijous de 9:00h a 11:3Oh

Si vols tenir veu: compra-te-la!

LAv~kg~
El setmanari

que més parla
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Benicarló, Benicàssim, Castelló, Morella, Sogorb, Onda i Vila-real:

VIa Mostra de Teatre del
RECLAM

~ MOS7ïlA DE JL.:A7'RE RECLAM

Un any més, la ll10stra de Teatre
RECLAM, nascuda a l'any 1993
per iniciativa de l'Aula de TeatTe

de la Universitat Jaume l, alça el teló per
oferir a les nostres comarques tot un
seguit d'espectacles enmarcats en el
monogràfic Autors Vius.

Durant tres setmanes, l'autor serà el
protagonista de les progamacions teatrals
a Benicarló, Benicàssim, Castelló,
Morella, Onda, Sogorb ¡ Vila-real.
Teatres, auditoris, pubs, cases de la cultu
ra i els campus universit31is, seran per
uns dies bressol acollidor de les compan
yies que ens visitaran.

Fer possible que aquesta Mostra s'es
campe a set ciutats, és un esforç que
volem agraïr sincerament. A l'organitza
ció, pel treball realitzat dUI-ant el d31Ter
any, i a les institucions, pel camí de
col'laboració que hem obert conjlmta
ment.

T31npoc no volem oblidar l'element
fonamental perquè es produïsca el fet tea
tral, el públic. A vosaltres amics i ami
gues del RECLAM, el desig d'una mostra
ben agradable. Volem convidar a tots a

;6 SUSANNA ANGLÉS

Jo no havia sentit parlar mai fins
aquell cap d'any, va ser just abans del
dinar familiar, on conmemorem el

primer d'any, en veure Ull intercanvi de
trets vam tancar la tele: "vinga que avui és
un dia de joia"; no sé perquè ha de ser
diferent un dia de joia, ja que és un dia
com qualsevol aJt:re, un no és més feliç
per ser a Nadal. En vista de totes aquestes
imposicions he perdut tota classe
d'¡¡·lusió pel Nadal; 31-a aquestes festes
em semblen més simbolització de la hipo
cresia que la imatge de la sinceritat.

Amagar els problemes no és la solució,
tancar la TV, aquell dia primer d'311Y, t31n
poc ho va ser. Xiapes va ser durant lms

participar als espectacles i volehiem que
es tractara 3lJI.b molt de calor humà a tots
els actors j actrius que ens mostraran el
seu treball.

Aquesta edició anirà des del
6 al 22 de novembre; en la
ciutat de Benicarló es faran
un total de 5 representa
cions entre obres teatrals i
espectacles

Aquesta edició anirà des del 6 al 22 de
novembre; en la ciutat de Benicarló es
faran un total de 5 representacions entre
obres teatrals i espectacles.

Avui diveneh'es, dia 6, teatre amb
Mandíbula Afilada (22h, Auditori M.);
divendres 13, espectacle Femení
Singular (Café Brasil, 23h); dissabte 14,
teatre amb Pic-Nie (22h Auditori M.); i
divendres 20, teatre amb L'Altre (22h
Auditori M.), i espectacle Jordiet
Contraataca (24h Café Brasil).

dies notícia de primera plana i tema de
tertulia, fins ¡es gents d'asfalt ens V31n
acostumar a les mOlts, a les violacions, als
relats dels indígenes, a les mirades tristes
i extraviades, a les cares tapades dels gue
rrillers de l'EZLN; fins i tot a les idees
romàntiques de les revolucions ens van
volt3l- un poc, a tots plegats, pel cap.

Mentres nosaltres gaudim de la
ignorància més absurda, els paramilitars
duen a terme la seua feina més negra. Les
notícies són notícies mentres segueixen
clid31lÍ l'atenció, però el motiu pel qual
s'han produit les morts pareix que no ens
Í111porta; la mort, el cos, la cara desencai
xada del nen, la mare que crida i les cases
de xat31Ta al fons, imatges per tal d'aug
mentar l'audiència, el més trist és que a
sobre ens agrada sentir lamentacions i

desgràcies com si amb això intenbssem
justificar les nostres.

Ací protestem i alcem el crit al cel per
què ens sembla que les autoritats abusen
de nosaltres, la jerarquia o, millor dit,
quasi bé una monarquia per p31t del PRI,
s'ha escampat com una teranyina debili
tant les bases econòmiques, hUlnanes,
polítiques i socials, no només l'estat de
Xiapes t3lJl.bé a tot el pais.

Mentrestant, els nostres representants
es donen les mans amb els responsables
d'una dictadma encoberta d'un caciquis
me deshumà i d'unes violacions dels eh'ets
humans... Ens conveltim moltes vegades
en còmplices de l'exterminació d'uns
pobles, d'unes gents verdader3lJl.ent sen
yors de les seues terres.



I DE DIUMENGE A DIUMENGE I

Jose Antonio Perez se'n
fa càrrec del CDB

.16 PACO DELC4S7YLW J RODOUO SERRA NO
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Els mals resultats, el mal
ambient, els mals presa
gis, el mal rotllo en

general han precipitat la dimis
sió del fins ara preparador del
CDB .José Luis LUlarcs. La
derrota al camp de l'Alcora (I
- O) ha accelerat un procés que
hom veia tens i de djfkil solu
ció; el ja exentrenador tenia
Lm sector important de la grada
en contra seua, no acabava
d'agradar a una bona part de la
premsa esp01tiva local i ben
segur que no tenia el recolza
ment de la totalitat de la plml
tilla_

Serà un vegada més Wl
home de la casa, José Antonio
Pérez, l' encanegat de tractar
d'apaivagm- la situació I

endreçar la trista imatge que el
nostre equip estava donant
darrerament.

La Directiva ha manifestat
públicament el seu agraïment
per la cavallerositat exhibida
per Linares a l'hora d'acomia
dar-se sense demanar els hono
raris que contractualment li

corresponen.

Serà un vegada més
un home de la casa,
José Antonio Pérez,
l'encarregat de tractar
d'apaivagar la situa
ció i endreçar la trista
imatge que el nostre
equip estava donant
darrerament

El pattit conlm l'Alcora va
suposar la gota que va fer ves
sar el got. El Benicarló perdia
per un a zero i quarl encara fal
taven vint-i-cinc minuts per a
l'acabarnent del matx els
forasters es van quedar arnb
nou homes, temps més que
suficient per reconduir el
resultat i l:reure'n algwla cosa
positiva. Però no, no va ser
així i en una jugada infmltil (i
dic aquesta paraula amb tota la
càlTega cOlmotativa que puga

tenir) Ralli va ser expulsat per
pegat--Ie una puntada de peu a
un lival; a partir d'ací eis ner
vis es van apoderar dels nos
tres i en un contratac alcorí
Adell va veure la segona tmge
ta groga i es van equilibrar'
novmnent les forces.

Una vegada als vestidors, i
a sang calenta, alguns mem
bres del nostre equip es van
disgustar d'àllò més amb l'ac
titud del pueril Raül i li van
recriminar el seu comporta
ment. Linares es veu que no va
diT massa cosa I 'home i va
decidir fer el viatge cap a
Castelló tot sol, sense acom
panyar la resta de l'expedició.
Un testimoni presencial m'ha
comentat que durant la tornada
hom podia diferenciar- dos
clar-s bàndols, un de jugadors
abatuts i tristos -els "foras
ters" del Benicarló- i un all:re
que no semblava tan afectat
per la denota -el d'alguns
benicat-Iandos del Benicarló-.

Dimarts passat Lmares es
va presentar al Municipal de la

Cm-x.of'a i es va acomiadar de
la JWlta i dels seus exdeixebles
i a més d'un d'aquests dan-ers
els va deixar ben clar que mar
xava, entre altres coses supo
so, pel seu comportament poc
respectuós i poc professional.

Dimarts passat
Linares es va presen
tar al Municipal de la
Carxofa i es va aco
miadar de la Junta i
dels seus exdeixebles

Ara tan sols queda desitjar
que Pepe Pérez sàpiga portar
l'equip a bon port -tal com va
fer fa dues temporades- i que
guanye el Vinaròs -tal i com
va fer l'any passat amb el
Traiguera-. De moment aquest
diumenge s'espera la visita del
Vil1avieja CF (hem caigut
baix, eh ?) i ja se sap allò de
que entrenador nOli victòJ-ia
segura. Ja veurem.

PRECISA
Per a les zones del Maestrat, Ports i Montsià, COMERCIALS,
per reestructuració de la xarxa de vendes

OFERIM
-"'"'"'1 , ,-

l'Aliança
Assegurances

• Bon ambient de treball

• Remuneració molt interessant
(Fixe + Comissions)

• Visites concertades

• FOlmació a càrrec de l'empresa

• Contracte mercantil

• Ampli ventall de productes

Els interessats/des han de trucar al telèfon 964 471654 de dilluns a divendres de 9:30 a 14:00 hores i
demanar pel sr_ Moises, o passar directament per les oficines, e/ Crist de la mar, 78 baixos de Benicarló.
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F.Sala: la Nacional'A', nova victòria de Proyastec

La Final a Quatre de la I Copa
Generalitat serà en Benicarló

FS - M.Peinado d'Ibi.
* Díumenge 29, 10:3011 (Canal-9)

Final Femenina, Femsala d'Elx - Vall
d'Uxò; i a les 12:30h (Canal-9) Final
Masculina.

El President del Proyastec, Ximo Bel,
va declarar que el pressupost "és d'unes
800.000 pessetes, en concepte d'Hotel,
publicitat i organització", també va par
lar del preu de les entrades, "a 800 pesse
tes les semifinals i 800 les finals, però hi
ha un bono de 1.000 pessetes pel' als
dos dies".

S'espera la presència de algLUles perso
nalitats polítiques de la Generalitat.

JZ:o KOSECKJ MATEU
----------------------

Hospitalet Bellsport FS - 1
Pl'Oyastec-Beyso FS - 2
Alineació Proyastec:
Chus; Parra, Valera, Juan Paredes,

Fabregat -cinc inicial-, Óscar, Jesús i
Nano Serra.

Go!.\·: 0-1 (min. 20) Valera; 0-2 (min.
31) Fabregat; 1-2 (min. 37).

Incidències: més de 200 persones al
Pavelló Poliesportiu d'Hospitalet de
Llobregat (Barcelona).

Nova victória a la lliga del
Proyastec - Beyso FS de
Benicarló en un trepidant paItit

davant el BellspOJt de l'Hospitalet de
Llobregat, el qual va ser emocionant fins
al tinaL

La tónica predominant durant la pri
mera meitat va ser la de sempre, un
Proyastec volcat a l'atac i sempre amb la
possessió de la pilota, mentre els catalans
es dedicaven a buscar els balons a les
esquenes dels nostres jugadors per a
aconseguir algun contratac. A les acaba
lles de la primera part Valera va fer el Oa
1.

La segona meitat va ser pareguda, els
benicarlandos van fallar moltes ocasions
de gol; i encara que Fabregat va fer el Oa
2, el gol dels locals va sembrar la intran
quil.litat als daITers minuts.

Copa Generalitat
Per 1ma altra banda, aquesta setmana

va presentaI'-se la Final a Quatre de la la
Copa Generalitat de futbol sala; i gràcies
al h'eball de la junta directiva i membres
del Proyastec - Beyso FS s'ha aconseguit
portar-la cap a la nostra ciutat. El
President del Proyastec, Ximo Bel, va ser
l'encarregat de contar aquesta gran notí
cIa.

Els dies 28 i 29 de novem
bre, Proyastec-Beyso,
València Vijusa, JVI.Peinado
d'Ibi i Platges de Castelló
jugaran les semifinals i
finals davant les càmeres de
Canal-9 TV en directe

SegW'ament estem dins d'un altre fet
històric per a la nosh'a població, i una
volta més arriba de la mà del Proyastec 
Beyso. El cap de setmana del 28 i 29 de
novembre Proyastec-Beyso FS, València
Vijusa FS (Divisió d'Honor), M.Peinado
d'Ibi i Platges de Castelló (Divisió
d'Honor) jugaran les semifmals i finals
davant les càmeres de Canal-9 TV en
directe. A més a més, el diumenge 29
abaIls de la Final masclllina es jugarà la
Final de la Copa Generalitat Femenina.

El calendari de la competició serà:
* Dissabte 28, 1O:30h (Canal-9)

Proyastec-Beyso FS - València Vijusa
FS; 12:30h (Canal-9) Platge-s Castelló

Valcra va inaugurar ci marcador
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AUTO ESTELLER

estudio~¿
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ESTELlER IMPORT
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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
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L
'Equip de Futbol
Americà dels TIFONS
de Benicarló va caure

derrotats per segona vegada en
aquesta lliga per l'equip del
València (0-42), en aquesta
ocasió la derrota va ser al
Municipal de La Carxofa de
Benicarló.

Els benicarlandos no estan
tenint SOlt amb les lesions en
les dos plimeres jornades de
lliga, ja que han anat amb set i
vuit baixes de jugadors impor
tants.

Tot i els negatius resultats,
el President-jugador dels
Tifons, David Navarro, va
comentar' que "tenim una
sèrie de joves de 17 i 18 anys
que són nous d'engueny i
tenen bones formes per a
practical' aquest esport".

L'objectiu del Tifons és
arribar a la final de la LLiga, i
per això hauran de quedar pri
mers o segons del grup.

Navarro va fer un crit a
l'afició, ja que "no va a,~udir

molta gent al Municipal".
D'ací dues setmanes rebran

a casa al Múrcia.

Lo KOSECKf lv.úITEU

A quest passat cap de
setmana els equips de
la pedrera del CF

Ben:il1ort no va tindre molta
sort en quant a resultats es
refereix.

El fins ara líder de la
Regional Cadet, el Benihort
Cadet va pedre per 1 a 2
davant l'Unisllort 'A' de
Castelló; l'Infantil 'A' va
empatar a zero davant
l'Infantil de l'Unisport 'A'; i
el Cadet 'B' del Ben:ih01t va
ser golejat a casa davant el

Castelló Inf~mtil 'B' per Oa 8.
En quan als més menuts

els resultats van ser els
següents:

Aleví'A' - 18
Peníscola 'A' - O
Aleví 'B' - 4
Vinaròs 'B' - 1
P.Torrenostra - 5
Aleví oC' - 6

Benjamí'A' - 6
Peníscola 'A' - 3
Benjamí 'B' - O
Vinaròs 'B' - 3
P.Torrenostra - 4
Benjamí oC' - O

~ ELOI BAYARIU
------_._----

SENIOR MASCULÍ
(2" AUTONÓMICA)

Derrota als minuts finals del
c.B. Benicarló

Horta Godella - 85
Const.Malloms C.B.Benicarló - 68

El partit desenvolupat pel C.B.
Benicarló sigué molt complet
dmant tot el temps, però fallà la

xispa dels minuts finals per a que aconse
guera una victòria, que hagués posat en
un lloc bastant bó de la taula classificatò
lia a l'equip de la nostra localitat.

El joc de l'equip local era molt ràpid,
ja que eren jugadors joves, però molt
bons tècnicament i fisicament, només cal
dir que algún d'aquests joves jugaven en
l'equip que té el Godella en la lliga EBA.
Tot i això el Benicarló sapigué controlar
el ritme del contrari.

La segona part començà molt bé per
als interesos de l'equip de Carlos
MaItinez, ja que es posà davant quatre
punts. Però l'equip local no es deixa inti
midar i a falta de quatre minuts ja agafà la
davantera en el maI'cador i no el deixà
escapar. El Benicarló intentà parar al
Godella fent faltes personals, però els tirs
lliures entraven tots i l'únic que aconse-

guiren, sihtué que la diferència fòra aug
mentant fins al final del paItit.

Aquesta derrota situa al BenicaI'ló amb
3 delTotes i 2 victòries. Aquestes victòlies
es podrà veure augmentada si el
BenicaI'ló aconsegueix guanyar al
VinaI'òs el proper diumenge.

Aquest passat cap de setmana també
jugaren els altres equips del club:

GUaIlyaren el Cadet Masculí, el
Juvenil Femení i el Senior Femení.

El Juvenil Masculí no jugà, ja que el
Vinaròs no es presentà al paItit i el Sub
21 Masculí pergué de t'anna abuItada
aInb el Saglmto.
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Dins de la VI Mostra de Teat"e RECLAM, l'obra teatral Mandíbula
Afilada l~S ,'C!wesentarà a l'Auditori Municilllll avui divendres

sala de conmferències de
la Caixa Rural 'San
Is isdro', xerrada sobre la
Fibrosi Quística, a càrrec
de Pilar Morales, doctora
especialitzada en
Nuomologia.
Organitzada per
l'Associació de la Dona
de Benicarló, Associació
de la Dona Llauradora i
Dones Progresistes de
Benicarló.
DIJOUS 19
~ Mostra de Cuina.
A les 16:30 hores, i al
Casal Municipal de
Benicarló, Mostra de
Cuina organitzada per
l'Associació de la Dona
de Benicarló; la mostra
serà a càrrec de Tomas
Allepuz propietari del
Restaurant Bodega
Aragonesa de Benicarló.

DIVENDRES 6
~ Teatre.
Organ itzat per
l'Organisme Autònom de
Cultura, teatre a
Benicarló amb l'obra,
Mandíbula Afilada; de
Carles A1berola.
Des de les 22:00 hores a
l'Auditori Municipal.
DIMECRESll
~ Ateneu De Natura.
L'ADN, Ateneu de
Natura i Fundació Caixa
Castelló - Bancaixa, han
organitzat un cicle de
conferències. La d'aquest
dimecres és sobre Noves
travalles al Puig de la
Nau, amb Artur Oliver.
Des de les 20:00 hores a
l'Escola de la Mar-lrta.
DIJOUS 12
~ Fibrosi Quística.
A les 19:00 hores, i a I a

TOT EL QUE ES COU A BENICARLÓ I COMARCA
~__T~ll:"'_..."",,,"!t'fj~=- i{ff!" .-

Ojos de serpiente
creute-ho tot, menys allò que veuen els teus ulls

fÓJ REDACCIÓ
-_.~~--~~

Ojos de serpiente (Snake eye~), última peUicula del director Brian de Palma,
considerat el prededcessor d'Alfred Hithcock, amb el conegut Nicolas Cage com
a protagonista, Un film per romandre agafat a la butaca.

Peqlleños gllerreros, la tranquilitat de dues famílies molt diferents es veu
repentinament alterada per una autèntica batalla entre lmes figuretes que represen
ten un violent escamot de soldats i una tribu de pacífics monstres que només bus
quen la seua illa perduda.

Ojos de serpiente i Peque/los guerreros, dos noves estrenes als nostres cinemes



EL CÒMIC SETMANAL DE

XAVIER BURRIEL
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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

Vinaròs

Divendres
22:30

Dissabte
19:45 i 22:30
Diumenge

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

19:45 i 22:30

el••1. ~IN8.\\A C:OLISEUM
OJOSDE ANTC

SERPIENTE (Hormigaz)
PEQUEÑOS

GUERREROS

Divendres
22:30

Dissabte
19:45 i 22:30
Diumenge

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

19:45 i 22:30

OJOSDE
SERPIENTE

Divendres
22:30

Dissabte
19:45 j 22:30
Diumenge

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

9:45 i 22:30
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