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Tant Borrell (PSOEllom Arias Salgado <rf) estan d'acord:

La N-340 "no està saturada",
per tant "cal esperar"

ESJ!orts:
Fernando Vicente guanyador a
l'Open Citybank de Barcelona
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Una panissola ben
seca per al disenya

dor de la medalla del títol de
Vila. La medalla és es lletja
en avarírcia, a més, està en
espanyol. l per si no n'hi
haguera prou no cap en la
caixeta. Felicitats, segueix
així que et faran ministre.

(ç?1
')¡~ Una truita amb car

I ~ xofes de Benicarló
per a un matrimoni

anònim que anaven passejant
amb el seu gos i, quan aquest
va fer les seues necessitats, el
senyor es va treure una bos
seta de plastic i els va reple
gar.

Benicarló oblidada pel Govern

U na volta més els Pressupostos Generals de l'Estat
Espanyol no han estat molt positius per a la nostra ciu
tat; les inversions es pressuposten, s'aproven, però... ,

mai arriben a Benicarló.
Als pressupostos prevists per al 1999, podem comprovar

com el Ministeri de Foment únicament ha previst una inversió
al Baix rvlaestrat, i evidentment no és a Benicarló.

És poc comprensible com les carreteres nacionals conflicti
ves, com la N-340, quan arriben a una zona d'alt risc tenen
solució (i inversió) a l'alçada de Nul'les, de Xert o de Morella,
i a l'alçada de Benicarló, considerada un dels punts negres del
trànsit estatal, no ens pressuposten res de res. Quan tindrem el
famós i oblidat desviament a la zona Peníscola-Benicarló
Vinaròs? Pot ser els ciutadans de l'any 2098 ho coneguen, de
moment nosaltres tampoc ho veurem.

Podem afirmar, ara ja definitivament, que tot allò que li
passa a Benicarló i el seu entorn és per estar al Nord del Sud.
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El Ministeri de Foment no contempla la variant de la N-340 a Benicarló

N-340 "aquest projecte anirà per a
més avant", Ministre de Foment

il'JJ REDACCIÓ

La Nacional-340 té una alta densitat de trànsit

Un any més la nostra comarca ha
estat la gran oblidada pel Govern
Central, en aquesta ocasió als

Pressupostos Generals per al 1999. Dins
les inversions que el Ministeri de
Foment té previstes començar o conti
nuar el pròxim any, no cap, es a dir, no
cap té res a veure amb la localitat de
Benicarló. És més, les nostres comarques
tornen a ser la 'gran ovlidada' (ho remar
quem novament) de la província de
Castelló, ja que en Foment s'han previst
únicament tres inversions (a Morella,
Xelt, i al POlt de Querol); en Medi
Ambient tan sols una (la costa de
Peníscola); i en Cultma només dues (el
Castell de Morella i les muralles del
Castell de Peníscola).

Com podem veure 6 inversions de més
de 30 previstes, ja que Foment no ha pres
supostat res per a la comarca. A més a
més, està prevista lilla inversió de
1.086.996.000 pessetes (més de mil
milions) per a la vaIiant de la CaITetera

Desviament de la N-340 previst al 20n Pla
de Carreteres de la Generalitat en 1996

Nacional-340 a l'alçada de Nul·les.
Per aquest motiu ens pregrnltem, què

passa amb el desviament de la N-340 a
l'alçada de Benicarló? Per tots és cone
gut que a l'any 1996 ja estava projectat al
2n Pla de CaITeteres de la Generalitat
Valenciana el futur desviaInent de la N
340 a l'alçada de Benicarló, el qual des
congestionaria l'actual traçat des de
Peníscola fins a Vinaròs.

Arias Salgado, va afirmar
que "la Província de
Castelló ha eixit brillant
ment servida als pressupos
tos de l'Estat"

Ara, qüasi ja a 1999, quan els pressu
postos generals de l'Estat EspaIlyol per a
aqueix any ja s'han elaborat, el Ministeri
de Foment no ha contemplat cap tipus
d'inversió per a que aquest desviament
fora una realitat; desviaInent que aniria
molt bé a la nostra ciutat, ja que el traIn
Peníscola-Benicarló-Vinaròs està consi
derat com un dels més conflictius de tota
la Comunitat Valenciana.

Des del Ministeri de Foment han argu
ment tat l'existència de dubtes al voltant

de quin serà el traçat a desviar. El
Ministre de Foment de l'Estat Espanyol,
Rafael Arias Salgado, va declaraI· que
"aquest projecte es farà més endavant",
nosaltres ens preglmtem, quan? També va
insistir que es farà "segons els trams
afectats i les intensitats del trànsit", pot
ser no hi ha trànsit en la N-340 al seu pas
per Benicarló?

És clar que la N-340 no necessita una
reforma homogènea en tots els seus
trams, ja que lillS tenen falta d'un desvia
ment, com a Benicarló, i d'altres tenen un
nou traçat; però no és comprensible com
s'obliden d'una zona tan conflictiva a
nivell d'intensitat de trànsit i d'accidents.

Per altra banda no és tampoc compren
sible com el Ministre, Arias Salgado, va
afílIDaI° que "la Província de Castelló ha
eixit brillantment servida als pressu
postos de l'Estat", quan la comarca del
Baix Maestrat, una de les més importants
de tota la província no té pràcticament cap
inversió pressupostada per a 1999 (lilla a
Peníscola); per contra les comarques
d'Els POItS i La Plana tenen més inver
sions previstes.

Recordem al lector, que a Espanya no
hi ha autopistes. Tenen autovies.
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A més de la presentació del llibre de Vicent Meseguer, 'La Vi/la de Benicarlón'

En~a de medanes a totes les entitats per a commemorar

e1475è Aniversari de la Concessió de Títol de VIla

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

regidor de Cultura,
Francisco Flos, va
comentar que
"Benicarló té una
història molt antiga,
que va des de que el
Rei Jaume r, al 1236,
atorgara als primers
Jlobladol's la Carta
Pobla que va signifi
car el neixement de la
nostra ciutat".

Per a concloure
aquest acte es vml entre
gar una medalla com
memorativa, un sobre
mub el matasegell com
memoratiu i el llibre
'La Villa de Benicarlón'
a totes les entitats de la
ciutat.

Portada delllibrc 'La Villa dc Bcnicarlon'
dc Vicent Mescguer l'olell, Cronista dc Bcnicarlú

Vicent Meseguer
Folch; aquest va pre
sentar el seu llibre 'La
Villa de Benicarló',
elaborat expresament
per a tal commemora
ció.

Meseguer va
comentar extensament
totes les característi
ques de la seua obra, de
la qual va afirmar que
"per a tot historiador
sempr'e l'esulta molt
positiu que existisquen
efemèrides al llarg de
la història d'un poble i
que es puguen trans
metre als seus ciuta
dans al llarg del
temps".

Per la seua part el

Ajuntament, Francisco
Flos; el Vicepresident
de la Diputació
Provincial de Castelló,
Francisco Martínez; el
Diputat Autonòmi beni
cm'lando, Francisco
Moliner; i el Director
Territorial de Cu1tm'a i
Educació, Francisco
Baila.

Flos: "Jaume I,
al 1236, va ator
gar als primers
pobladors la
Carta Pobla
que va signifi
car el neiximent
de Benicarló"

La taula principal
d'aquest acte va estar
presidida per Jaime
Mlll1do, Francisco Flos,
i pel Cronista Oficial de
la ciutat de Benicarló,

J6 lSMAI:."L !\Ifil'lEU

Jaimc Mundo i l>aco Flos cntrcgant mcdallcs a Ics cntitats

L a ciutat de
Benicarló conti
nua vivint inten-

sament el 475è
Aniversari de la
Concessió de Titol de
Vila a Benicarló per
part de Carles l
d'Espanya V
d'Alemanya.

El passat dissabte,
dia 17 d'octubre,
l'Auditori Municipal de
Benicarló, que va estar
ple de gom a gom, va
ser l'encalTegat d' aco
Ihr l'acte d'entrega de
les medalles comme
moratives de la celebra-
ció d'aquest 475è
AniversaIi de la
Concessió de Títol de
Vila a Benicarló.

En aquest l1lultitudi
naIi acte van estar pre
sents, d'entre altres
autoritats, l'Alcalde de
BenicaI"ló, Jaime
Mundo; el regidor de
Cultura del nostre



[La Unió ... també en el segle XXI

24 delegats de La Unió del Maestrat
al IXè Congrés de València

,iÓ! UNJ(J DE LLAURADORS I}W1.JWERS - COAG DEL MJLESTRAT

Breus!

Fibrosi
Quística

JílJJ OFICINA D 'fNICIAnVES COMUNmiRJES DE /, 'AJUNTAMENT DE 7)WGUERA

UOficina d'Iniciativ~ Comunitàries de Treball

vol implantarJa figura del 'patIn'alMaestrat

El Projecte Youthstart és un dels més treballats pel' l'Ü.I.Com unitàries

L
a Unió de Llauradors i
Ramaders - COAG
del Maestrat celebrarà

al Palau de Congresos de
València durant els pròxims
dies 24 i 25 d'octubre el seu
IXè Congrés; hi assistiran una
totalitat de 239 delegats proce
dents de totes les comarques
de la Cominutat Valenciana.
Concretament La Unió de
Llauradors i Ramaders del
Maestrat pmticiparà amb un
total de 24 delegats, els quals
vindran de totes les localitats
de la comarca.

El IXè Congrés de La Unió,
que llueix el lema 'La Unió...
també en el segle XXI', té
l'objectiu de posar a l'organit-

L
'Oficina d'Iniciatives
Comunitàries de
Treball de

l'Ajm1tmnent de Traiguera,
que ha pmticipat durant els
dies 15, 16 i 17 d'octubre a lIn
seminari transnacional al marc
del Projecte Youthstart en
Argetan (França), està estu
diant implantar la figma del
'patlrillo' a la comarca del
Maestrat.

L'objectiu del 'padrí' és
ajudm- als joves a contactar
amb les empreses mentres s'o
rienten i es formen per a poder
incorporar-se al món laboral.
Una proposta que està tenint

zació en primera linea per tal
d'afiontm' l'important repte
que va a experimentar el sec
tor agrari durant el pròxim
segle mnb els canvis que es
garantiran en politica agrària
europea.

El debat al voltant
d'aquests aspectes i
la renovació són els
principis fonamen
tals que es desenvo
luparan en aquest
congrés.

El debat al voltant d'a
quests aspectes i la renovació

bons resultats a la regió de
NOlmandía.

La directora de l'Oficina
d'Iniciatives Comunitàries de
Treball de l'Ajuntmnent de

són els principis fonamentals
que es desenvoluparan en
aquest congrés.

La Unió afronta el segle
XXI sent l'única orgmlització
professional agrària d'àmbit
autonòmic i present a tots els
sectors de l'agricultura i gmla
delia valenciana i aquest con
grés consolidarà el seu gran
creiximent dels daners anys.

Cal destacar que La Unió és
l'única organització que realit
za comnl:,'resos cada tres anys i
que renova els seus càrrecs. La
popularitat, democràcia i palti
cipació de La Unió penneteix
que qualsevol afiliat puga
prendre part dels organs direc
tius de La Unió.

Traiguera, Marisa Calvet,
present al seminari va destacar
aquestes noves propostes per
als joves molt positivament.

L 'Associació c.ontra la
Fibrosi Quística de la
Comunitat Valenciana

ha preparat una Xerrada
Colloquí sobre la fibrosi
quística per al dia 12 de
novembre (dijous) a la Sala de
Conferències de la Cai'{a
Rural de Benicm-Ió; a partir de
les 19:00 hores.

La xerrada serà a càtTec de
la doctora Pilar Ors, tècnica
superior de la Promoció de
Salut Pliblica, 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 uni
tat de fibrosi quística d'adults
de l'hospital La Fe de
València.

En aquesta xeuada
col· laboren l'Associació de la
Dona, l'Associació de la
Dona Llauradora, i l'Assoc.
de la DonaP:rogressista.

Cinema: París
Tombuctou

El passat dimarts, dia 20
. d'octubre va ser la data

escollida pels mem
bres de selecció de personal
de la peHícula PariY
Tbmhuctou, que estarà dirigi
da per Berlanga i rodada Ínte
grament en Peníscola, per a
que els interessats en pmtici
par en la mateixa com a extres
s'inscrigueren per tal de
poder ser escollits d'ací
poques dates_

La inscripció va fer-se a
l'Ajuntament de Peníscola;
recordar que es pagm'à 5.000
pessetes diàries i meojm- als
escollits.
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Els xiquets es van divertir
amb els Jocs Tradicionals

J6J REDACCIÓ

El passat diumenge, dia
18 d'octubre, a les 12h,
va tindre lloc una mati

nal infantil amb Jocs
Tradicionals antics i típics del
poble a la Plaça de Sant Joan.

Els xiquets benicarlandos
que es va apropar amb els seus
pares van passar-ho d'allò
més amb la /:"1'an varietat de
jocs als quals van poder jugar.

A més a més, es va inaugu-

rar la II Exposició de Col'lec
cionisme Local, la qual estava
organitzada per la Societat
Filatèlic'l de Benicarló, i que
va ser ubicada a la Sala
d'Exposicions de la Caixa
Rural de Benicarló.

L'exposició va estar oberta
fins el diumenge 18 d'octubre.
Gran quantitat de benicarlan
dos van aprofitar el cap de set
mana per a visitar-la.

IObserv~;;::~~iRE~undano I

Eleccions

N o em refereixo als comicis
autonòmics d'Euskal Henia,
d'tma imminència evident. La

meua reflexió vol avançar en el temps i
indagar entre els diversos comentaris,
opinions, enquestes i certeses sobre les
eleccions que els benicarlandos ( i els
valencians) haurem d'afrontar al jlU1Y de
l'any vinent. Ja es dona per segur que la
dreta benicarlallda aposta per repetir amb
el seu alcaldable blindat. Jaime MUl1do,
un home que no s'ha quedat sol per

Benicarló sino que ha recuperat la con
fiança de l'amo CaJ'los Fabra. Com ha fet
bondat entre els seus i ha cregut, repetirà.
És el premi per ser fidel al projecte d'tUl
govem reaccionari i recessiu. La seua
pròpia politica ha estat un reflexe d'a
quest modus operandi. Ha anat creant
expectatives entre el seu electorat per
defraudar-los seguidament, any rere any.
Una llista inabastable d'obres i projectes
IhU1Y de qualsevol planificació i criteri.
Una mala imatge d'aquell "desarrol1is-

mo" tardo fi'anquista que va aconseguir
una bona publicitat entre tots els ciuta
dans. El PP bellicarlando repeteix la for
mula del dictador. Potser siga enlTe els
seus incondicionals ciutadans on tinga
Jaime Mundo, i el seu partit, Ja crítica
més ferotge. Els que l'hem votat mai ja
ens ho podiem esperar. És per això que la
sorpresa que li puga deparar els resultat
de les locals de 1999 potser Ull missatge
ben diferent al que ells s'esperen.

)) RÀDIO BENICARLÓ

EMISSORA MUNICIPAL
107.3 FM

Méndez Núñez., 91
Telf. 47 35 44

BENICARLÓ

LA NOSTRA TELE
Avda. Marqués de Benicarló, 27

Telf.471983
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Teatre a Benicarló:
Neus en Nues, el treball ben fet

.6 AD!I!/~V ¡i'STf!;LU,1I.
------------------_._--

Neus ell Nues va scr tot 1111 èxit

E
l passat divendres, dia
16 d'octubre, es va pro
duiT, a l'Auditori

Municipal de Benicarló, la
segona representació teatral,
una de les difereats obres
escollides per a aquest trimes
t:re de Teatre de Tardor a
Benicarló.

Neus en Nues, protagonit
zada per l'actriu valenciana
(d'alcoi), Neus Agulló.

L'obra és un monòleg auto
biogràfic, amb un text moi!
ben estructurat on les eixides
d'humor i les anècdotes són la
nota predominant. La bona
preparació de l'acuiu és molt
important per a aconseguir
donar-li vida al personantge,
jlmtament amb una bona posa
da en escena amb I1wn i so.

Cal destacar que durant l'o
bra es van comentar diferents

experiències, totes elles
retrospectives contades de
manera molt humil. El contin
gut pot destacar perquè es
refereix a que és més fàcil
sentir-se lmit o unida per als
que ja han viscut aquesta
època o estiguen relacionats
amb el món del teatre.

L'obra és un monò
leg autobiogràfic,
amb un texte molt
ben estructurat on
les eixides d'humor
i les anècdotes són la
nota predominant

Per a concloure cal recor
dar que demà dissabte, dia 24
d'octubre, tindrà lloc una

divertida i original ideia.
Posada en escena per la com
panyia teau'al que va aconse
guir parodiar de fonna magis
tral l'ensenyament que s'im
partia als anys cinquanta al
nostre estat, TANTTAKA

TEATRüA, la qual ens pre
senta 'Toc/o Sha/ce!>peare (. .. o
casi) '. Com sempre a partir de
les 22:00 hores,

Esperem que nombrós
públic acudeixca com ho va
fer el passat divendres.

Nous Cursos e la Universitat Popu ar
JÓJ UN!VERSJ'l:4T POPULAR

L
a Universitat Popular de Benicarló
ha elaborat per a aquest curs
98/99, i com fa cada any, el seu

prof,rrama de Nous Cursos de la UP, sem
pre amb el suport de l'Ajuntament de
Benicarló, i la col·laboració de l'Escola
de Persones Adultes, la Conselleria
d'Educació i Ciència i la Diputació de
Castelló.

Els cursos que s'impmtiran són molts i
molt variats, cadasqllTI dels quals té les
seues bases, preu i hormi detenrunat.

Els cursos per a J998/99 s.ón:
Dibuix J Pintura; Decoració

Canservació del Moble; Modelatge i
Decoració de Ceràmica; Decoració de
Figures d'Escaiola; Iniciació al Tapís;
Porcellana Russa; Taller d'Enologia; Tall
i Confecció; Iniciació al Bonsai; Música
Tradicional Valenciana: Dolçaina,

Tabalet i Bombo; Balls de Saló
(Iniciació); Iniciació a la Fotof,rrafia;
Taller de Teatre; Iniciació a la
Multimèdia; Illfonnació a la lnfonnàtica;
Taller de Titelles; Taller de Màscm-es;
Taller de Xanques; Valencià, nivells oral,
eleJllental, mitjà i superior; Anglés;
Francés; Castellà per a Immigrants
(Àrabs); Castellà per a Extrangers;
Educació de la Veu; Entrenament de la
Memòria per a adults.

...........,~ V~ k g~ el. 1:at
un estil molt particular



El Mussol

E
I mussol dissabte per la vesprada
va esmunyir-se entre els éssers
que hi havia a l'entrada d'accés a

l'Auditori Mlmicipal mentre donaven la
notificació d'assistència a l'ésser tècnic
mmIicipal.

El mussol només començar l'acte va
ensumar que allò no pintava gens bé ja
que l'ésser presentador de bones a pri
meres va començar a parlar amb la llen
gua que emprava Carles 1quan va lliurar
el títol de vila per la lleialtat durant les
Gennanies, però ho va embrutar més
quan abans de passar-li la paraula a l'és
ser regidor de cultura va pregar a tots
aquells éssers que no s'havien acreditat
abans d'entrar que sortiren per fer-lo.

El mussol mentre 1:,'l.13itava com s01tia
força gent per buscar l'ésser tècnic per
informar-lo que hi eren allí ben presents
i disposats a tot el que manaren, s'hi va
congratu.lar al escoltar com l'ésser Flos
presentava el llibre que motivava tot
aquest acte en valencià.

El mussol però va decebre's observant

Quin espectacle

com l'ésser cronista oficial d'aquesta
vila va encetar la presentació del seu lli
bre commemoratiu en valencià però
immediatament s'hi va passar a la seua
llengua de prestigi imperial per tal d'anar
donant una visió històrica entre carta
pobla i titol de vila a base de dates sense
entrar massa a altres temes d'aquest pelí
ode històric de la ciutat força més inte
ressants.

El mussol finalment no va poder evi
tar que la seua anima li caigués als peus
al comprovar que tot aquell acte no era
per motius culturals, sinó una maniobra
electoralista del pp que amb Ja promesa
de lliurar als representats de la societat
civil cadufera d' lIDa medalla commemo
rativa i un llibre, tots dos en castellà però
pagats amb diners públics llllmicipals,
van aconseguir per lluïment partidista
omplir l'Auditori MmlÍcipal amb força
éssers indiferents al mateix acte.

El mussol va desil·lusionar-se total
ment quan va constatar l'ordre en que els
presents pujaven a recollir el premi a la

seua constància i lleialtat a l'acte, així
primer va ser la Diputació perquè tenia
molta presa; després van ser cridats els
representants del diner local; seguida
ment confraries i cooperatives per passar
a ser nomenats tots éssers de falles i enti
tats socials; a continuació van pnjar enti
tats, cI ubs, penyes, etc. seguits dels
éssers representants del món educatiu,
etc.

El mussol finalment va veure com
pUjaven els éssers polítics i diferents
autoritats de tot tipus de l.a ciutat i de
fora, per tancar l'acte com sempre amb
les bones paraules de l'ésser alcalde.

El mussol abans que aquesta munió
l'ofegues a la sortida va alçar el vol pen
sant que haguera estat millor fer aquest
lliurament sense la pompa dels noms de
vips de la societat civil per donar més
impOltància al pes de l'entitat i com que
s'estimen les dates ho hagueren pogut tèr
per ordre d'antiguitat de la seua funda
ció.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Fitxa de subscripció

NOM
DOMICILI
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COGNOMS

CP TEL.

Se subscriu a LI< \Itt<- k g~ó. per J'impOlt de: O 4.680 pts (52 números, anual, bonificació 10%) pronogable si no
hi ha ordre en contra. Als enviaments fora de Benjcarló 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:
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ADREÇA
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d

Domiciliació bancària
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Control Compte número
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I

Senyors: els demano 9ue, fins a una nova ordre, atengueu els rebuts que els presentarà l'Associació ClIlturalla Feram de Benicarló per l'im

port de subscripció a L¡. \Itt<- k g~.

Signatura: d de 199



El Grup Poètic Espinela ha convo
cat el VII Premi Espinela de
Poesia Juvenil i Infantil 1998.

Les bases per a aquest concurs són les
següents:

1- Es podran presentar tots els autors
que ho desitjen amb un poema escrit a
màquina amb una extensió des de 14 a
25 versos.

2- S'estableixen dues categOlies:
Infantil, fins als 12 èmys; i Juvenil, fins
als 15 anys; atorgant-los els següents
premis per a cada categoria.

Premi Espinela de Poesia Infantil o
Juvenil, trofeig del Banc de Sabadell,
diploma acreditatiu, llibre i 10.000 pes
setes. Accèssit, diploma acreditatiu, lli
bre i 3.000 pessetes. Als set classificats
un diploma acreditatiu i Lm llibre.

3- Els premis séntregaran en Lm acte
públic el dilhms 12 de desembre de

1998 en el lloc que s'indicarà, on tindran
que assistir els autors premiats i classifi
cats per a llegir els seus poemes, el no
presentar-se a l'esmentat acte s' interpre
tarà com la renúncia al premi.

4- Els poemes es presentaran amb el
sistema de plica fins al dia 4 de desem
bre de 1998, sense firma, acompanyats
d'un sobre tancat, el qual ha de tindre al
seu exterior el titol del poema i la cate
goria a la que es presenten; a l'interior
ha d'indicar-se el Títol del poema, el
Nom de l'autor, la Direcció, Telèfon,
Edat, i Col'legi (segon el cas).

Seran enviats per COlTeu, o entregats
personalment en la seu del Grup Poètic
Espinela, c/Hermanos n. 28, l2580
Benicarló (Castelló).

5- Amb la presentació a la convo
catòria s'accepten en la seua totalitat
totes les bases de la mateixa.

El dia de la teUa

El dia 17 d'octubre de 1991? serà recor
dat com el dia de la tella. L'ajuntament de
Benicm'ló va opsequiar a totes les entitats
i associacons del poble amb una tella per
a recupar un joc tan bonic i oblidat com
és '~iugar a les telles".

D'ací 450 anys quan celebraran l'ani
versari del Dia de la Tella, lm gam orador
parlarà de l'evolució de la ciutat des de
l'any 1523 fins al 1998, Època a. tel/am.
Del 1998 al 2473, època p. tellam.
Gràcies Sr. alcalde, ha estat una brillant
idea, quan les generaccions futw'es li
facen lU1 monlUl1ent el posaran amb una
teUa a la mà.
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Associació de la Dona

L
'Associació de la Dona va fer, clins del
seu programa d'activitats per a aquest
mes d'octubre, entre les moltes i diver

ses activitats programades, un viatge per a visi
tar el Museu de la Mar de Peníscola.

Les dones benicarlandes van desplaçar-se
m11b el seu mitjà de transpOli, les que disposa
ven del mateix, o amb l'autobús que reCOlTe el
trajecte Vinaròs-Benicm·ló-Peniscola.

El preu de l'entrada va ser de 100 pessetes
per persona.

Des de les 16 :00 hores les assitens van poder
comprovar totes les meravelles que ofereix la
mar de la veïna ciutat de Peníscola.

Associació de la Dona
Llauradora

L
'Associació de la Dona LlauradOr! de La
ciutat de Benicarló també viati.tr, dins
del seu programa d'activitats pograma

des per al mes d'octubre.
Ahir dijous, dia 22, les llaurado'es benicar

landes van desplaçm'-se fins aMir.1vet, localitat
del sut de Catahmya, on van visitar el Castell;
a més a més, van poder gaudir delies Coves de
Benifallet, del magnífic Pinell de Brai, i de la
localitat de Bot, tradiciomnal en aCl.uest tipus de
viatge on les excursionistes van parar per a fer
un bon diLlar.

UIlic@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).

... TUDÓ.
Hola, vaig llegir l'article que
La passada setmana parlava
sobre la caça, el qual per cert

estava prou bé. Vull saber
quin tipus d'ocell és el que
anomenaveu TUDÓ, ja que
no tinc molt clar quin tipus de
pardal pot ser.
Gràcies i continueu amb la
mateixa tinea d'infonnació.
... CONTESTACIÓ: TUDó
Estimat lector, un TUDÓ
exactament és un ocell de
l'ordre dels columbiformes,

de la família dels colúmbids,
de color !:,'1is blavós, les parts
inferiors més clm'es i faixes
blanques a les ales, i que habi
ta als boscs i també en parcs i
jardins.En castellà s'anomena
Paloma TOl'caz, una de les
palomes més típiques a l'hora
d'anar de cacera.
Recorda que el dicciomui
també existeix.

... CD JUVENIL
Vaig presenciar la passada sek
mana un fet insòlit que creó
que no s'hauria de repetir mai
més a un teneny de joc, i moLt
menys al mlmicipal d'esp01t
del nostre poble.
No comprenc com pmt de la
gent que va anar a veme el
COB Juvenil va saltar al camp
per a agredir blUtalment al
porter i un jugador visitant.
El fet més trist és que molts
dels agresors el1cara no sÓ~.

majors d'edat.
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.Tradicional Dinar de Germanor
de l'Associació Bonsai enicarló

.IÓ! ASSOCIACiÓ BONSAI BEiVJCARLÓ

Un dels bonsais de l'Associació Bonsai de Benicarló

A quest pròxim diumen
ge, dia 25 d'octubre,
tots' els socis de

l'Associació Bonsai
Benicarló tenen una cita obli
gada amb laja tradicional pae
lla anual que fan a Sant
Gregori.

De bon matí tota una sèrie
de voltmtaris acudiran a la
popular ennita per a fer els
preparati us perti nents per
enllestir totes les paelles. Des
de les 14:00 hores tots els
socis presents tindran l'opor
tmtÍtat de tastar aquest tipic
plat valencià; com sempre cor
dialitat i germanor entre els
membres de l'associació.

Cal recordar, per una altra
banda, que demà dissabte, dia
24 d'octubre, s'iniciarà, a par
tu' de les 17:00 hores i fins a
les 19:00 hores, el Curset
d' Irticiació al Bonsai, al ca1Ter
Sant Sabastià 25 de Benicarló.

Tots els interesats en inscriu
re's en aquest curset encara
tenen eixa possibilitat, ja que
queden algunes places per
coblir. El preu és de 5.500
pessetes, tot el curs

Encara queden
algunes places per a
apuntar-se al Curset
d'Iniciació al Bonsai
que comença demà
dissabte, dia 24, de
17h a 19h

Destacar també que pròx.i
mament, l'Associació Bonsai
Benicarló organitzarà llna
ex.cw·sió al Ba1Tanc dels HOIts,
un bosc amb arbres centenaris.
Tots els socis i simpatitzants
poden anar a visitar aquesta
zona protebrida, cal pOltar-se el

menjar.
Per a concloure recalcar la

negativa experiència que els
membres de l'Associació
Bonsai Benicarló van til1dre la

passada setmana a València,
011 el plimer concurs nacional
de Bonsai va destacar pels
molts errors d'organització.

':~~RE"C>L
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)

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
Dimal1s i dijous de 9üüh a 11 :3üh

Si vols tenir veu: compra-te-la!

LAV~kg~
El setmanari

que més parla
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Exposició del Vlè Concurs
Fotogràfic Alambor

.6 ASSOCIACIÓ CULTURAL ALAMBOR
-- ---~---------~~-- -- --~~- ---------- -------- .~--~-_._--

Imatge de l'exposició del VIè Concurs }'otogràlïc «'Alambor a la sala «'exl>osicions Caixa Rural

D es del dijous 1 fms el diumenge
11 d'octubre va romandre obelta
l'exposició de les 51 obres parti

cipants al VI Concurs FotogràfIc que
l'Associació Cultural Alambor convoca
des del 1993 sobre temàtica mediambien
tal i social de les nostres comarques.

També durant aquesta exposició es va
exposar el muntatge fotogràfic amb el que
el CP Mestre Francesc Catalan va guan
yar el premi de la modalitat C, organitzat
per la Flmdació Bancaixa Castelló dins
dels Projecte d'Educació Ambiental
"Mulla 't amb la costa".

Durant el dies que ha estat oberta
aquesta exposició han passat per la Sala
d'exposicions de la Caixa Rural Sant
Isidre més de 500 persones.

Els guanyador d'aquest sisè concurs
fotogràfica han estat:

* 1r PREMI a la millor fotografia i
dotat amb 25.000 ptes a l'obra "L'OBLIT
DEL PASSAT MASSA PROP" d'En
Joaquim Bueno i Bosch de Benicarló.

* 2n PREMl: dotat amb 15.000 ptes a
l'obra "SEQUIA" d'En Joaquim Foix
Vizcano de Benicarló.

* 3.' PREMI dotat amb 5.000 ptes a
l'obra "UN MATEIX ESPAI PER A
TOT" d'En Joaquim Bueno i Bosch de
I3enicarló.

* Accèssits dotats amb 2.000 ptes a
les següents obres:

"PROGRESO" d'En Joaquim Foix
Vizcarro de Benicarló.

"FASE FINAL" d'En Joaquim Foix
Vizcarro de Benicarló.

"TERCERA EDAT" d'En Francisco

Ri110 L1acher de Benicarló
"DES DELS IBERS FINS L'AUTO

PISTA" d'en Fernando Grau Ciprés de
Benicarló.

"LLJCAS PREMllJM" d'En Rosendò
Femandez Manrique de Vinaròs.

Els dies I i 2 unes 35 persones visitants
de l'exposició van votar l'obra guanyador
del premi del jurat popular, qne va ser
la foto titulada "Contorsionista" d'En
Francisco Rillo Llacher de Benicarló.

Inaug ració de l'exposició sobre
'Arxiu Municipal a Benicarló

J6 ISi\;fAEL MATEU

El pas~at dilluns, dia 19 d'octubre,
va maugLU'ar-se en la Sala
d'Exposicions de la Caixa Rural de

Benicarló l'Exposició sobre l'Arxiu
Municipal de Benicarló.

Aquesta exposició, que encara es pot
visitar, romandrà obelta fins al dimecres
dia 3 de novembre. L'horari d'apeltura al
públic és des de les 19:00 hores fins a les
21 :00 hores.

L'acte va estar presidit pel regidor de
Cultura de l'Ajuntament de Benicarló,
Francisco Flos; el qual va estar acom
panyat per Juan Luís Constante, llisto-

riador que ha editat dos lli.bt'es sobre la
nostra ciutat i un dels promotors de crear
['exposició; i de la bibliotecaria i arxive
ra, Mar Torres.

L'exposició, molt interesant, té gran
quantitat de documents antics i importants
al llarg de la història de l'Arxiu de
Benicarló. Francisco Flos en va comen
tar al respecte que es poden observar "les
medalles del 475è aniversari del Títol
de Vila, i del 750 aniversari de la con
cessió de la Carta Pobla; els antics
Redolins d'Infaculació, mètode tradi
cional per a elegir antigament els
càrrecs; el segell major de
l'Ajuntament de 1724, i tot tipus de

document antic relacionat amb la nos
tra població durant passats segles".

A més a més de tot allò esmentat per
Flos, l'exposició té els expedients d'obres
del segle passat; el sistema per a veLU'e
com es fien els plans parcials a final del
segle XVIII; els plans d'm-banisme; un
antic plànol d'una ref01TIla del can'er Crist
de la Mar que mai es va a1l1bar a fer; les
evolucions dels llibres d'actes; docLUnents
històrics de l'any 1700 i posteI1ors; expe
dients laborals dels regidors d'èpoques
passades; i molts documents més.

Destaquen per damunt de tots uns
docLUnents oI1ginals referents a Benicarló
dels reis Carles l i Felipe II.
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[ DE DIUMENGE A DIUMENGE I
Davant l'Alboraia, tercer

empat a zero del CD Benicarló

.16 PACO DELCASTJLLO J RODOLfO SERRANO

D e moment els resultats
assohts per l'equip de
Linares no fan més

que corroborar els meus vatici
nis. Ja fa dies que el vaig avi
sar que el resultat que més
vegades aconseguiria el
Benicarló seria el zero a zero.
Diumenge passat, al camp de
l'Alboraia, es va verificar per
tercer cop en el que va de tem
porada aquest redó marcador.
Les xifres són ben aclaridores:
sis partit jugats, quatre empats,
una denota i una victòria per la
minima; tres gols a favor -som
l'equip menys golejador de la
categoria- i tres en contra
-som l'equip menys golejat de
la categoria- ; el Puçol, cuer de
la classificació, porta 22 gols
en contra i el Benicarló va
ésser incapaç de marcar-li'n
cap.

Però no vull ser massa sub
jectiu i aquesta setmana el
remetré a tot allò que diu la
n?s~a estimada premsa pro
Vll1Clal. Com sé de la seua

intel·Jigència no li fal'é cap
comentari respecte a la dubto
sa professionalitat del senyor
Ricm'do Veres (coJTesponsal
de premsa d'Alboraia de dos
dim"Ïs amb una línia editorial
tan diferent com "El Mundo de
Castellón" i "Mediternílleo",
també de Castellón)

Som l'equip menys
golejador de la cate
goria; el Puçol, cuer
de la classificació,
porta 22 gols en con
tra i el Benicarló va
ésser incapaç de
marcar-li'n cap

CATENACCIO
BENICARLANDO
"Partülo aburrido el que

disputó el BeJlicarló en
Albomya y que registró un
pobre empate a cero, ya que

ambos equipos se mostmron
incapaces a lo largo de los
noventa minutos de aprove
citar las pocas ocasiones que
tuvieron" (Rical'do Veres, "El
Mllndo de Caste1lón")

"El Albomya tropezó COll

Ull Benicarló que sólo vino a
defemler el empate" (Luis
Cortés, "LeVallte de
Castellón")

"El Albo1'llya mereció un
resultado mejor" (Luis Cortés,
"Levante de Castellón")

"El segumlo tiempo mostró
la misnul dimímica que se
había visto en el primero"
(Ricm'do Veres, "El Mundo de
Castellón")

"Villanueva sacó con la
mano un balón que se colaba
con el meta visitante ya bati
do" (Luis COltés, "Levante de
Castellón")

VALUÓS EMPAT
DEL BENICARLÓ AL

CAMP DE
L'ALBORAIA

"El Albomia no pudo ayer
con el Benicarló en el mejor
partido de tot/a la tempomda"
(Luis Cortés, "Levante de
Castellón")

"Ambos equipos son bas
tante técllicos" (Luis COltés,
"Levante de Castellón")

"En el minuto 36 se regis
tró la lnejor oportunidad visi
tante cumulo un remate de
Mam fue desviat/o a cÓ1'ller
por el meta Miguel ¿{nger
(Ricardo Veres, "El Mundo de
Castel1ón")

"En el minuto 48 llegó la
mejor ocasión para los vi\'i
tantes gracüls a un potente
disparo de Maza que se estre
lló en el poste" (Ricm'do
Veres, "Mediterníneo")

Hi ha gent que diu que li
ah'Tada avorrir-se . Diumenge
vinent s'espera la visita del CD
Betxi, tretzé classificat amb un
punt menys que el Benicarló.

Encara no
t'has subscrit a



Proyastec Beyso:

E.CIEM, de
Mallorca,

pròxim rival

------
.------------==----

Tennis, ATP Tour:

Femando Vicente va aconseguir el
triomfal Challenger de Barcelona

Fel'llando Viccnte Fibla celebrant el triomf a Barcelona

;4 KOSEC'KI MATEU

El tennista benic.ar1an
do Fernando
Vicente Fibla va

aconseguir la passada set
mana el seu segon títol de la
temporada a l'Üpeo
Citybaok de Barcelooa.

Després de la gran actua
ció al torneig de Mallorca,
on va ser semifinalista, i
d'arribar als quarts de fulal a
Palermo, tot i estar malalt i
una mica carregat física
ment, Vicente ha demostrat
a tothom que és una de les
promeses del temlis espan
yol que ja estan fent-se tota
una reali tat.

L'Open Citybank de
Barcelona és un torneig dels
anomenats Challenger de
l'ATP, i d'on Vicente ha tret
90 punts més per a la seua
classificació al ranking
mondial de l'Associació de
Tennistes Professionals, on
ara per ara està situat al lloc
54 del món. El jove benicar
lando, únicament 21 anys,ja
és el seté jugador de tot l'es
tat espanyol, deixant dauera

a jugadors tant importants
com Carles Costa, 1Lllià
Alonso, Sergi Bruguera i
molts més.

En aquest torneig el beni
carlando va arribar a la gran
tinal després de cinc partits
disputats, en la qual va
denotar al norueg Han
Andersen per un clar 6-3 i
6-3. El sorprenent jugador
norueg va anibar a la final
després de superar totes les
rondes previstes i la fase
prèvia; Fernando Vicente va

tardar poc més d'una hora
en delTotar al nòrdic, el qual
està al lloc 189 del món.

El benicarlando va voler
dedicar el triomf "al meu
pare, que compleix aoys, i
al meu enb'eoador
Fernando Domínguez, el
qual està passant per una
greu enfermetat".

Esperem que Fernando
Vicente continue amb
aquesta ratxa de resultats al
torneig de Mèxic, la seua
propera cita tennística.

~ KOSECKJ MA!~~ I

D esprés del d.escans que va
tindre el Proyastec 
Beyso FS la passada set

mana al campionat de lliga de la
Nacional 'A', els homes de Miki
tomaran a disputar un partit aquest
dissabte, 24 d'octubre. Serà, com
sempre, al pavelló poliesportiu
municipal de Benicarló, a les
18:30 hores.

El rival en aquesta ocasió serà
l'equip de l'Elèctrica CIEM de
Palma de Mallorca, un rival com
plicat a priori, ja que els equips de
les illes sempre posen les coses
dificils a tots els seus rivals.

Per a aquest encontre les nove
tats més importants en l'àmbit
purament esportiu són la baixa, ja
sabuda, de Josema, recuperant-se
d'uns forts cops, i el dubte del
capità Valera. El carismàtic juga
dor benicarlando ha s0fert un
esquinç en un dit del peu provocat
per una entTada d'un company
durant una sessió d'enu-enament.

Valera va voler fer "uo crit a
l'afició beoicarlaoda, la qual ha
demostrat sentir amb passió el
futbol sala, per a que s'aprope al

U • . s"pave o a ammar-no .

AUTO ESTELLER

lHft1j estudio~¿

Benicarló
964.47.17.08

Vinaròs
964.40.07.68 Fotos en una hora

ESTELLER IMPORT

1.1 I ®
Benicarló

964.47.17.08
Vinaròs

964.40.07.68

Atenció nuvis:
regalem un sensacional

vídeo de boda
Plaça del Mercat, 1 Benicarló
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El Municipal de La Carxofa
va ser un Camp de Batalla

Jl':o KOSECKI MATEU

CD Benicarló Juvenil- 2
Club La Vall - 4

Alineació del CD Juvenil:

Sanchez; Beltran (Caspe, min.73),
Díaz, Calvet, Flos; Dani Se1Ta , Eloi
Llopis(Lluch, min.83), Aparicio (Ramia,
min.68), Gotzon; Gonzalo (Ivan, min.62)
i Cana.

Gols: 1-1(min.5) Díaz; 1-1(min.12); 1
2(min.23); 1-3(min.65); 2-3(min_74) Eloi
Llapis; i 2-4(min.80).

Incidències: més de 150 persones al
Municipal de La Carxofa. Bon estat del
terreny de joc.

E
l CD Juvenil va tornar a perdre al
Municipal de La Carxqla, però en
aquesta ocasió es pot dir que el

resultat és el menys impOltant. A les aca
balles del pmtit i al mateix acabament
d'aquest es va produir una 'lamentable'
batalla campal dins del recinte esportiu
benicm-Iando.

El pmtit va ser emocionant i jugat de
poder a poder, de fet les alternatives al
marcador i les acoasiolls de gol es van
succeir a les dues àrees. Llàstima que el
gol inicial de Díaz, i el 2-3 que va signar
el brillant can'i1er dret Eloi Llopis no va
seJvir per a que els nostres aconseguiren
treure res positiu.

Però la nota tTista del partit va ser quan

el porter local Sànchez va cometre un
penal agredint a un contrari. El benicar
lando va ser expulsat. hmnediatamrent
després el defensa local Flos va agredir
dins el camp al número dotze visitant.
Està clar que el jove local va estar provo
cat pels insults del de La Vall, però un no
es pot prendre la justícia per on ell vuUga;
per això l'àrbitre va expulsar-lo.
Seg¡.údament el públic va calentar-se molt
i en acabar l'encontTe part dels especta
dors van saltar al terreny de joc i van col
pejar al defensa visitant, dorsal número
cinc, i al porter, al qual van trencar-li la
mandíbula i alguna costella.

Uns fets que no s'ham-uien d'haver
produit al Camp de La Carxofa.

Jl':o ELOI BAYARIU

SENtOR MASCULÍ
(2" AUTONÓMICA)

Primera victòria i trebaJlada del
C.B. Benicarló

Penya la Merla 71
COI1St Mal/oms Benicarló 74

Per fi va an'ibm- la bona sort per al
C.B. Benicarló i aquest passat dis
sabte van poder guayar com a visi

tant en un partit en que tingueren que llui
tar molt, sobretot a sota el tauler que és on
l'equip de Carlos Mmtínez va fer molt de

mal al contrari.
Tot va començm- quan el Benicm'ló, en

lma defensa en zona, li van fer lU1 parcial,
on els locals es posaren sis punts per
davant. Llavors en un canvi molt enceltat
va situm- al Benicarió amb defensa a I 'ho
me, a pmtir d'aquest moment les coses
van anm- molt millori van aconsegLúr
empatar el partit.

Seguidament va mTibar la segona pmt,
i tant un com l'altre equip no es podien
despenjar, l'igualtat va ser la tònica de
tota la segona meitat. El partit va arribar a
l'últim minut amb empat. El Benicarló va
aconseg¡.rir una cistella que els posava dos

punts per davant, en la següent jugada els
locals van fallar.

Destacm- els 26 i 21 punts que van fer
Jorge Lara i Xerta respectivament.

Altres resultats:
JuniOl· Masculí 70
Alcora 53

JuniOl' Femení 45
Alcora 60

Senior Femení 37
Port de Sagunt 93

Vall D'Uixo 54
Cenim. Rillo Bló.(S-21) 78
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L'obra teatral Todo Shalcespeare (. .. o casi) cs reprcscntarà
a l'Auditori Municipalaqucst dissabte

Benicarló, Mercat
Filatèlic; el qual estarà
obel1 durant tot el matí a
la Plaça Mercat Vell.
DllJMENGE 1
~ Comerç sense front.
Des de les 12:00 hores, a
la Plaça de Sant Joan, tra
dicional Parada de pro
ductes de Comerç sense
fronteres.
Entre tots podem fer que
el món siga més solidari.
Org: Comerç Sense
Fronteres.
DIVENDRES 6
~ Teatre.
Organitzat per
l'Organisme Autònom de
Cultura, teatre a
Benicarló amb l'obra,
Mandíbula Afilada; de
Carles Alberola.
Des de les 22:00 hores a
l'Auditori Municipal.

TOT EL QUE ES COU A BENICARLÓ I COMARCA
..- ....~

DIUMENGE l
~ Mercat Filatèlic.
Organitzat per
l'Associació Filatèlica de

DISSABTE 24
~ Teatre.
Des de les 22:00 hores i a
l'Auditori Municipal de
Benicarló, representació
de l'obra teatral Todo
Shakespeare (.. o casi),
dirigida per Patxi Barco.
Una de les obres progra
mades al cilce de tardor.
DIJOUS 29
~ 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.

NOVEMBRE

Los Vengadores
El retorn d'un estil antic que mai passa de moda

J6J REDACCIÓ

Los Vengadoresr, qui no se'n
recorda de la telesèrie dels anys
seixanta , Los vengadores, ell
John Steed, ben plantat amb
bombi i paraigues i ella, Emma
Peel, amb un cos fet per al Ilui
ment amb roba cenyida.

Com sempre, la trama es
desenvolupa quan Steed és cridat
per l'ultrasecreta agència britàni
ca, El Ministeri, pera que investi
gue els extranys fenòmens meteo
rològics que sacsegent La Terra

Baila conmigo, retorn, una
altra vegada, .de les pellicules de
ball, però afegint-li una bona dosi
de passió. Tot això adobat amb la
música de Gloria Stefan, Mónica
Naranjo, i John Secada entre

~======~~==~~~~;=;:;::~~~~~~~~~~~~~~~====~ d'altres.
I
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Còmic EL CÒMIC SETMANAL DE

XAVIER BURRIEL
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Cartellera de Cinema
Benicarló i IJlnaròs

div 23-dill 26
Benicarló Vinaròs
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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
SPECIESII

Divendres
22:30

Dissabte
19:45 i 22:30
Diumenge

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

19:45 i 22:30

.J••1• •~INlh\\A
EL NEGOCIADOR

Divendres
22:30

Dissabte
19:45 i 22:30
Diumenge

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

19:45 i 22:30

BAILA CONMJGO

Divendres
22:30

Dissabte
]9:45 i 22:30
Diumenge

00, 19:45 i 22:30
Dilluns

19:45 i 22:30

LOSVENGADORES
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