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Una para el Niño y otra para vos,

Edita
Associació Cultural

la Feram de Benicarló
CI Sant Francesc, 95 Casal Municipal

12580 Benicarló "B' 964.4616.18
FAX: 964.47.56.98

A la xarxa internet, comarques:
http://www.vinaros.llet

Adreça electrònica:
laveu@hotmail.com

Directora
Cristina Garcia Grau

Sotsdirector
Àlex Gozalbo

Redactor
Ismael 1\I1<:lteu

CoHaboradors
Josep San Abdon

M.Josep Arayo
Joan Gregori, Àlvar Anyó,

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

Toni Fibla, J. Miguel Cornelles,
Susanna Anglès, Vicent Arnau,

Joaquim Bueno, Joan Manuel Ferrer,
Adrian Esteller, Marodi, T Legler,

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

(~_s_um_a__r_i__J
TEMA: TEMPORAL DE VENT 3
LOCAL: FESTORRA-III 4
LECTORS: PENYA ELS TARAROTS 9
SOCIETAT: CONCERTS NADAL'98 10
CULTURA: BENICARLANDIA'98 11
ESPORTS: TRIOMF BÀSQUETBENICARLÓ14

I AGENDA: ARRIBADA PARE NOEl 15
I ÜLTIMA: CÒMIC DE BURRlEL 16

I( Editorial
I el reclam un tros de llanda
La sambomba és un caduf
i el reclam un tros de llanda
i la pell és de conill
i la bariHa de canya,

Rasposes, puntxant í
en quantitat, eixes són
les panissoles que es

mereix el o els responsables de
coordinar els actes culturals
que es fan a Benicarló.
El passat divendres al voltant de
les 20h. hi havia a l'hora tres
actes, dues conferències i un par
tidet de tlitbol sala. Quina banal
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~,\ /:: Un gran basquet ple de
,'í¿- carxofes ben torradetes i

saboroses per a tots els benicarlan
dos i benicarlandes.
En aquestes dates, des de La Veu
els desitgem que passen un Bon
Nadal i Feliç Any Nou, amb una
bona torrada de xulles i com no,
de bones i tendres carxofes.

quest Nadal sentirem .moltes, moltes nadales: campana, cam

panitas, pececitos del ria, burras que van a Belén, etc. etc. Però
no sentirem la nadala amb que hem començat a escriure. No la

sentirem perque és del nostre poble.
El nostre Nadal poc a poc va morint i imposant-se el Nadal comercial

i consumista que la publicitat ens mana. Les llumetes i els arbres de
nadal vam substituint els nostres betlems, el pare Noel va arraconat als
Reis, i això que són tres contra un. (No són tres contra molts + un).

Permeteu-nos, en aquestes dates, abans de felicitar-vos els nadals, que
ens haguem posat un poc nostàlgics.

Bon Nadal per a tots el compadors de la Veu. També per als lectors
que no la compren i per a la resta de benicarlandos i benicarlandes.

Per a tot el poble... Bon Nadal.
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La Unió exi2irà la compensació de les pèrdues en els cultius no coberts pel sistema d'asswrances:

El fort vent ha provocat danys importants
en molts cultius de nostre terme

Els hivernacles es van emportar la pitjor part

J6J UNIÓ DE LLJIUI&IDORS 1 R.üL4D!'.RS-COAG

concepte de pèrdua de quali
tat".

Brusca va fer palessa la
seua preocupació pel futur, ja
que "els problemes seran
d'importància ja que hi ha
arbres destrossats que no
tornaran a produir fins d'ací
dos o tres anys". El màxim
responsable dels llauradors de
la nostra comarca va enraonar
en favor dels hivemacles, per
què, segons ell, "cap compan
yia d'assegurances vol
cobri.' els hivernacles", enca
ra que va afegir que "és possi
ble que tinguem alguna com
panyia que l'any pròxim
puga cobrir les pèrdues als
hivernacles, encara que pot
ser una mica costós".

La Unió de Llauradors
recomana a tots aquells rama
ders i llauradors que tinguen
assegurades les seues produc
cions de cítrics i hortalisses
que comproven l'assoliment
dels danys i ho comuniquen a
les oficines d'aquesta organit
zació amb la finalitat de pre
sentar ràpidament el conespo
nent informe de la desfeta.

fi'lIita afectdada és del 30%,
encara que algunes varietats
podrien anibar inclús al 60% i
fins i tot al lOO%.

La força del vent ha fet que
hagen estat anancats els plàs
tics d'hivemacles i també oli
veres de més de vint anys d'e
xistència i que l'oliva s'amun
tegara als marges després de
ser colpejada, la qual cosa
augmentarà les despeses de
recolecció i la possibilitat de la
pèrdua de qualitat. En quant a
les hortalisses a l'aire lliure els
efectes del vent provocara
danys de considerable
improtància en la qualitat de la
carxofa i els encisams princi
palment.

El president de La Unió de
Llauradors i Ramaders
COAG del Maestrat, Joan
Brusca, en declaracions a La
Veu, va comentar-nos que
encara que les oliveres estan
assegurades fins a finals de
setembre "volem que l'asse
gurança tinga cobert fins a
finals de novembre el 100%.
dels possibles danys, i a més
a més, volem proposar l'ex
tensió a tota la campanya en

[ Les pèrdues en els hivernavles hali estat molt elevades
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Les taronges de major
tamany i la varietat de la
Clemenvilla (Nova), en man
darines, han estat les més afec
tades pel que fa als cítrics, al
tirar per tena una gran quanti
tat de fruita i sofrir les conse
quències del ramejat. En
diverses zones del Maestrat i
la Plana Alta la mesura de la

En diverses zones
del Maestrat la
mesura de la fruita
afectdada és del
30%, encara que
algunes varietats
podrien arribar
inclús al 60% i fins i
tot al 100%

l'administració qne compense
aquestes pèrdues que no que
daran cobertes per les assegu
rances agraries. Si prosperen
les propostes de La Unió
davant l'administració, aques
tes podrien contractar-se el
pròxim any.
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D unmt el passat cap de
setmana, el fort tem
poral de vent, que ha

arribat a ratxes de més de 150
km/h, ha provocat danys de
molta importància tant per la
fruita tirada al tena,l'ananca
da d'àrbres i per l'efecte del
ramejat en els cultius de
cítrics, oliveres, hOltalisses i
hivemacles de les nostrs
comarques , fonamentahnent
al Maestrat i la Plana Alta, i en
menys intensitat a la Plana
Baixa.

Encara que els Cítl;CS sí dis
posen de cobertma d'assegu
rances contra la possibilitat de
destrosses producte de l'acció
del vent, La Unió de
Llauradors vol destacar que
encara que ha efectuat conti
nues demandes i pressions, ni
les oliveres (perquè les garan
ties tan sols cobreixen fins al
3 1de setembre, data en la qual
l'acció del vent és pràctica
ment inexistent) ni els hiver
nacles disposen en aquest
moments de cobertures d'as
segmances contra el vent. La
Unió exigirà immecliatament a
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ITot allò !}illU!odran gaudir eis benicarlandos durant aquestes dates. I

I Fesíorra-III i els actes de Nada i ReisJ

La Festorrll··nI serà Ull dels actes amb més presència de joves de la ciutat

de gener) ala Plaça Sant
Bartomeu; o la Cercavila a
cànec del grup Les Menines
(18:00h. des de la Plaça
Mercat del 3 de gener).

També altres entitats faran
actes on destaca la Penya Els
Tararots amb la seua desfilada
dels Patges dels Reis, dissabte
dia 2 a les 18:00h.
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Per la seua part la Comissió
de Festes ha preparat per a les
festes de Nadal i Reis gran
quantitat d'actes on destaquen
la C I o en d a de
Benicarlandia'98 (dimarts 29,
19:00 bores) amb el grup Boni
and Caroli a l'annex del
poliesportiu; les Dotze
Campanades (OO:OOh del dia 1

El lloc l'habitual, Annex
Cobert del Poliesportiu, I'ho
ra, la de sempre, OO:OJh., i el
dia el primer de l'any, 1 de
gener. Tots els interessats
podran aconseguir les entrades
per 700 pessetes (venda antici
pada) als establiments Bar
Ramonet, Futbol Total,
Frankfllrt Du.ke, i Cafeteria
Doble Doble. A més a més per
1.000 pessetes es podran com
prar al mateix annex el dia de
la Festorra-Ill.

Un dels actes més
esperats, principal
ment pels joves de la
ciutat, és la
Festorra-III amb
14.000 vats de so,
25.000 vats de llum,
i una pantalla
gegant de 15 m2

Els membres de la
Coordinadora de Penyes es
van mostrar optimistes i
"esperem lli voltant d'unes
2.000 persones o superar les
xifres de l'any passat".

L
a Comissió de Festes i
la Coordinadora de
Penyes, així com

rOAC i la majoria de les enti
tats culturals de la ciutat de
Benicarló, han programat per
a aquestes dates tan entranya
bles, una f:,rran varietat d'actes
per a tot tipus de gust j tota
mena d'edats.

Un dels actes més esperats,
principalment pels joves de la
ciutat, és la Fest01Ta-IfI, de la
qual s'encarrega la
Coordinadora de Penyes. Per a
aquesta tercera edició, es
podrà gaudir amb 14.000 wats
de so, 25.000 vats de llum, i
una pantalla gegant de 15 m2.
En aquesta ocasió els respon
sables d'organització han vol
gut retallar el pressupost, que
estarà al voltant d'unes
700.000 pessetes (tirant per
damunt). Per a poder retallar
despeses, han tingut que mar
xar fora per a trobar tot l' equip
de música més la pantalla per
un preu molt assequible, con
cretament a la part sud de
Catahmya en Espectacles
FATSfNl. A més a més, s'ha
contractat personal de segure
tat i gent per a portar les barres
dels bars.

lIiEft1j
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Atenció nuvis:
regalem un sensacional
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Unió de
Comerços de

Benicarló

P
er a aquestes dates
tan entrar1yables, els
responsables de la

Unió de Comerços de
Benicarló van escollir dos
dies d'obertura dels seus
establiments en dates teòri
cament festives.

Aquesta iniciativa, ja
utilitzada altres anys, es
deguda a que hi ha molta
gent que per diversos
motius els va molt millor
comprar en aquestes dates.

Les dates escollides van
ser el passat dimnenge 20
de desembre, i l'altra serà el
proper diumenge, dia 3 de
gener, del nou any 1999.
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II Ginkama per
Discapacitats

L a Federació
J'rovincial de
Discapacitats Físics

COCEMFE de Castelló,
amb motiu del Dia
Internacional de les Persones
Oiscapacitades va organitzar,
el passat diumenge dia 20, el
r Ginkama Provincial per a
Oiscapacitats.

Aquest ginkama es va
celebrar' pel matí de l'esmen
tat dia, i es va fer al passeig
marítim de Vinaròs.

Els organitzadors van
convidar' a les persones no
discapacitades presents a fer
la gínkaJlla muntats a una
cadira de rodes, per a sentir
aJlò que senten els discapaci
tats.

A l'acabament de la gin
kama es va oferir un vi d'ho
nor per a tots, concursants,
simpatitzants i organitzadors.

[ant i no siga un minusvàlid el
que apar·que.

S 'han multat a molts
minusvàlids que després,
demostrant que ho són, han
pogut llevar-se de damunt les
multes.

En un estat de Dret, es
suposa que un no es culpable
fins que no es demostra que ho
és. Ací sembla que és a l'ime
ves.

govern ajustada a dret,
Departament d' luatge

Comunicació <!'UGT...PV
VC Maestrat-Els Ports.

Acte Barroer]

Soc un dels pare que va portar al
seu fi11 a recollir un accèssit del
XX Concurs de targes nadalen

ques, organitzat per la comissió de fes
tes, i que vol manifestar la seua protesta
de la manera que s'hi va fer el lliura
ment, ja que a més de fer-ho a una hora
molt tardana per als xiquets menudets,
no té cap explicació la manca d'organit
zació d'un acte com aquest que va per
metre que els assistents marxaren abans
d'hora i que els mateixos membres de
8enicar-landia començaren a replegar
Ies cadires sense haver fina1i tzar- ni el
lliurament ni les paraules d'inauguració
del sr. alcalde.

Si els val de suggeriment caldria fer
el lliurament abans de tot i a més alçar
l'escenari per poder veure bé les repre
sentacions sense que acabes arnb mal de
col!.

Ximo Bueno i Bosch

<buel:n del EP a a:p ce mJ1ta__11

!i!'zJ RlcDACCJ()

/6 UGT
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D es de la Redacció de
La Veu volem deixar
clar que aquest fet no

contribueix al' estat d'igualtat
que ha d'existir entre els ci uta
dans de Benicarló, sif:,>uen o no
minusvàlids.

No és molt comprensible
com es pot multar a la gent que
tinga targeta de minusvàlid per
si és possible que estiga esta-

en un Estat de Dret. Cert és
que són possibles en polítics
que converteixen la seua gestió
en una simple acció de
'manar', i no en una acció de

r----

nadors, empreses i
comerços col'laboradors; i
quantes persones ens heu
donat lm cop d' alé càlid en
aquests dies tan fi'escos, la
millor ¡'ecompensa de
totes: la dedicació i les
ganes pel treball ben fet
en un projecte comú.

l ara que ja s'apropa IZi

data del Nadal vull fer-vos
an'ibar, en nom de
l'Associació, l'ESTEL
més gran de tots. Un estel
carTegat d'AMOR, de
PAU, de SATISFACCIÓ,
d'ORGULL BENICAR-
L A N O O
d'AGRAÏMENT, I de
moltes FELICITACIONS.

José Luis Guzman
Grau

Sindic Major de
l'A.e. L'Estel del Collet.

mesura.
UGT considera que deci

sions com aquesta no s'entenen

Através dels infor.m.atius
de la Cadenfl S'ER, la
cent:ral sindical

d'UGT s'ha assabentat que
l'Ajuntament de Benicarló ha
pres una mesura que fica sota
sospita de fiau tots els
minusvàlids amb la targeta
identifïcativa que els autoritza
d'aparcar el vehicle correspo
nent en zones reservades.

Posat que aquesta infonna
ció no ha estat desautoritzada,
ni desmentida per part de
l' Administ:ració Municipal, des
de la UGT s 'ha dirigit un escrit
al senyor Alcalde en el que se
li demana retirar l'esmentada

Aplaudiu, aplaudiu
ben fort.

El teló de l'Estel del
Collet 1998 ja s'ha
baixat. Per això, ara

més que mai, l'estel que
ha presidit tot el vostre
esforç, el vostre t:reball i la
vostra col'laboració es
troba ple de joia i d'ale
grança.

Joiós per l'ÈXIT acon
seguit i alegre per haver
FET PINYA al voltant
d'una representació que
any rera any tomarà a la
nostra ciutat.

Tornarà, clar que sí.
Perquè l'Associació
Cultural L'Estel del
Collet ha trobat en vosal
tres: membres de la junta,
actors i actrius; associa
cIons participants; paa'oci-

[ra notícia va estar desoaberta per la cadena SER I

V Ajuntament fica sota sospita de frau
I a tots els minusvàlids de Benicarló
~-- --------------------

-
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~ ~Observatore

Juan Luís Constante tanque
els actes commemoratius

%J¡ REJJACnÓ

Els actes commemora
tius de la celebració del
475è Aniversari (Ie la

Concessió tle Títol de f/i/a a
Benicarló van concloure el
passat divendTcs, dia ]8 de
desembre des de les 20:00
hores, en la sala de Plens de
l'Ajuntament de la nostra ciu
tat, amb la conferència '1.!;L

terme municipal de Benicarló,
un ferme canviat'_

Aquesta conferència va

estar dirigida pel catedràtic de
Geogratia i HistòJia del lES
Vicent Sos Bayant de Castelló,
.Iuan Luís Constante, com ja
vam anunciar la passada set
mana_

Constante va parlar de l' e
volució que ha tingut
Benicarló al llarg de la història
com a terme i com a ciutat.
Aquesta conferència va ser un
èxit d'espectació pel tema que
tractava.

Els actes commemorati us ja
han finalitzat.

Mundanof--------,
PER J.R. RAMíREZ

Carta als Reis
'r

er Nadal sempre és bo deixar de
I banda diferències i desavinences
l' per conD uir tots plegats en un acte
suprem de genIJanor. Es finnen annisticis
i els més ferotges enemics canceJ.len les
seues discòrdies més eternes. Tot, per
poder viure aquests dies en pau i felicitat.
Les més instaurades convencions d'hu
manitat permeten que, per tot el món, les
adversitats siguen superades ( o almenys
amagades de la UllIn pública). Així van
les coses per Nadal.

Molts som també els benicarlandos

que haurem de fer lUl gran esforç per
saber minimitzar la gran incompetència
del pp local. I-raurem de fer la vista gros
sa a les terribles deficiències de moltes
obres apressurades, obres que costarà
molts milions deixar en lUl estat òptim
d'ús. Obres plenes de tolls, de desnivells,
d'estètica pobra i desoladora. Obres que
molts erudits justifiquen a qualsevol preu
( potser caldria que pagaren els defectes
amb els seus sous). Amb ulla voluntad
ferma de conciliació haurem d confor
mar-nos, també, amb l'exigu ornament

que el pp benicarlando ens ha instal.\at
pels carrers de la ciutat. Una parafemàlia
nadalenca que incita a la depresió, al des
consol que provoca la visió d'un enllume
nament caótic i decadent enmig de la vita
litat esforçada dels nostres comerços i la
nostra gent. Haurem de perdonar també la
improvització i la indolència dels gover
nats 10caJs cap a la nostra ciutat. En senti
rem satisfets, però, si els Reis d'Orient els
porten un bon carregaruent de carbó.

») RÀDIO BENICARLÓ

EMISSORA MUNICIPAL
107.3 FM

Méndez Núñez, 91
Telf. 47 35 44

BENICARLÓ

LA NOSTRA TELE
Avda. Marqués de Ben1carló, 27

Telf. 4719 83
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L'Oficina d'Inic·atives de Treball va presentar a
primera revista comarcal sobre formació i treball
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L
'Oficina d'Iniciatives
COllllmitàries de
Treball de

l'Ajuntament de Traiguera va
presentar, el passat dilluns 21
de desembre, la primera revis
ta comarcal sobre formació i
treball dins de la iniciativa
Youthstal't. El lloc escollit per
a presentar aquest nou projec
te va ser l'Escola de la Mar
lrta-Fundació Caixa Castelló
de la ciutat de Benicarló.

La presentació de la revista
va estcu' dins d'una taula rodo
na on el principal tema d' argu
mentació va ser l'orientació
dels joves cap al treball. En
eixe aspecte, es van donar a
conèixer els sistemes d'orien
tació d'altres païssos que
podrien aplicar-se en la 110st1'a
comarca, la del Maestrat, així
com Lm inventari dels centres
de la zona que realitzaran
aquestes funcions.

La finalitat d'aques
tes sessions de tre
ball és la de trobar
propostes d'interés
comú per a tots,
aprofitant informa
ció d'altres païssos

La finalitat d'aquestes ses-

sions de treball, on van parti
cipar tècnics de València.
Benicarló, Vinaròs, Castellón,
i TraigllCra, és la de trobar
propostes d'interés comú per a
tots, els quals puguen perme
tre l'aprofitament de la infor
mació d'altres païssos i que
puga servir per a coordinar a
les entitats de la comarca, mit
jançant els mitjans de cOlmmi
cació comuns i productes
novedossos.

Festa de Nada a ep Francesc Catalan
IÓ! COLLEGI PI/BUC MES71?E f¡?AV('ESC CAT'ILAN

El Col'legi Públic
Mestre Francesc
Catalan de Benicarló

ha celebrat una de les h'adi
cians més important de la nos
tTa cultura, el NADAL

Així durant la sehnana pas
sada, després de finalitzar la
primera avaluació, tots els
ahunnes van començar a
decorar les seues aules i pre
parar els treballs que s'hi fan
per aquestes dates, i com no el
pessebre de l'escola.

El DIVENDRES 18 pel
matí van arribar els embaixa
dors de Pare Noel a Educació
Infantil i per la vesprada s'hi
va fel' la inauguració d'aquest
pessebre aixi com l'exposició
de targes nadalenques i dels
treballs sobre el Nadal que ens
han enviat els alwnnes dels
centTes europeus que pmtici
pem en el projecte Comenius:
França, Anglatena i

Finlanma.
El DILLUNS 21 a les 20

hores s'hi va fer 1ma cantada
de Nadales a l'església de
Santa Maria per part del Cor
de l'escola.

DIMARTS 22, últim dia de
classe del tTimestre, pel mati a
les 9:30 hores van anibar dels
patges dels Reis Mags que a
més de recollir les cartes per
als reis mags van aneplegar
també els aliments de la
Campanya Nadal '98 de
Carites

A les 10 hores s'hi va obrir
del Bar Pro-viatge SETMA
NA BLANCA que els alum
nes de cinquè i sisè organitzen
tots els anys.

A les 11 '30 hores va arribar
del PARE NOEL, mnb un
regal de l'APA per a tots els
alU1nnes i mestres de l'escola.

A la vesprada i a partir de
les 15:15 hores es va fer la

representació per cicles del
PESSEBRE VIVENT, a
càn-ec de l'alumnat de sisè
d'Educació Primària, seguit
d'una ccultada de NADALES
davant seu.

l a les 16:00 hores com a
cloencla de la festa s'hi va fer
Wla Gran rifa d'articles rega
lats per comerciants locals per
a treure uns quants cèntims els

almunes que hi aniran a la
SETMANA BLANCA.

Finalment a les 17 hores
s'hi va fer l'acomiadament
amb tots el desig de passar un
Bon Nadal i un Millor any
1999.

Col-Iegi Públic
Mestre Francesc
Catalan de Benicarló

Nota informativa de la Coordinadora de Penyes:
'Es fa saber a tots eis benicarlandos que el pròxim 1 de gener a les

OO:Olh es farà la FESTORRA-III, a l'annex cobert del poliesportiu'
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El mussol considera menyspreador
que l'ésser Mundo ha permès fer la tarja
oficial de fèlicitació nadalenca de l'ajun-I
tament en castellà, teni:nt com hi té tUl
reglament, una oficina i lIDa població
d'éssers valenciano parlants als que cal,
estimar i ser respectuós amb la seua llen- I
gua de fa més de 750 anys.

El mussol pensa que ja no suposa cap
novetat per a ningú que això mateix ho
continue fent implmement l'ésser Marzal
des de l'àrea espOltlva, això si sense cap
fair play, i per tant segueix menyspreant
la llengua majoritària de la ciutat per pro
moure la que ell més s'estima: el castellà,
encara que només sia tirant els diners
públics per editar una t31ja de l'organisme
autònom de depOltes, com si ambla del
senyor alcalde tots els éssers d'ací no en
tenien ja prou, per cert podria preocupar
se una mica més de buidar els conteni
dors de recollida selectiva abans de les
festes per evitar el sobresortiment que es
produeix durant el Nadal, malgrat que
alt,'ll11 que altre ja esta de gom a gom ara.

Mussol

locals en temes decoratius, aixi per exem
ple com a nota 1110lt positiva engllimy no
han prolirerat els tipics avets per ser guar
nits durant la quinzena nadalenca als
exteriors dels aparadors dels comerços i
que finalitzada la rèsta eren comdemnats
a la pena de mort sense cap solidaritat
d'Amnistia Intemacional.

El mussol ha guaitat que la única taca
negra d'aquesta actitud cavemicola de
segar la vida d'altres éssers vius, l'han
protagonitzat els éssers del pp al pro
mome plantar davant el seu casal consis
t01'ial un avet torça crescut per a penjar-li
quatre llums i algun que altre paquet com
si foren al bell mig de Nova York, creu
ran que és la millor manera de fer-se pro
paganda electoral?

El mussol també ha descobert que
aquestes festes també afecten l'enteni
ment dels éssers del PP, de la mateixa
manera que ho fan amb els reis ma&s, ja
que sense cap explicació, a ilO ser que
com el seu cap suprem esta a Madrid, la
festa pareix que ve de la meseta mesocrà
tica castellana.

-CEl
Nadal electoral

I
I
IEl mussol cada vegada té més c.lar

que durant aquestes dates cal alçar
el vol per no ser-hi a la ciutat i no

contemplar ni patir les barbaritats que els
éssers hmuans són capaços de fer per

Icelebrar la festa del Nadal.
I El mussol creu que d'aquesta actitud
'l' tant poc assenyada també cauen perillèr-
cia els éssers del pp quan per ser a la
moda, potencien des de l'ajuntament el
cOnStUll elèctJic sense control i que
només té com objectiu enlluernar als
éssers per tal que no puguen veure les
desgracies abenes que pateixen la majo-

I ria d'éssers del Planeta.
El mussol per no tornar a piular una

altra vegada sobre aquest fet tant irracio
nal dels humans del món ric, havia pres la
detenninació d'emigrar al camp; però va

I

:rumiar que no calia fer com l'estmç i per
això va d~cidir que des d'aquest quatre
ratlles paella tomar a parlar de la fisono-

I
mia del Nada.l real i no el de L'estel del
Collet.

I El mussol ha observat que certes coses
Ivan canviant en les actitu<}s dels éssers

----------------------~~------~------------~----------~.. ~---~-----~-------~---------------------------~---
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Fitxa de subscripció

.~~~~~COG1'\fOMS_~~~ .NOM--_._--

DOMICILI

POBLACIÓ CP TEL

Se subscriu a LA V4<- k E~ó, per l'impOlt de: O 4.680 pts (52 números, anual, bonificació I0%) prorrogable 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 níuneros, anual) a Associació Cultural la Feram de
Benicarló (CI Sant Francesc, 95 Casal MtU1Ícipal • 12580 Benicarló)

Signatura_: ~_~__ d de 199._-_ ...~----~ ----------------

Domiciliació bancària
BANC/CAIXA
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Codi de Compte Entitat Sucursal Control Compte número

Senyors els demano llue, fins a una nova ordre, atengueu els rebuts que els presentarà l'Associació ClIltllralla Feram de Benicarló per ['im

port de subscripció a LI. 1;4<- k E~.

Signatura: d de 199
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Avui arriba el Pare Noel a la ciutat de Benicarló:

Gran èxit de la sessió de cinema per a
xiquets amb la pel·lícula Anastasia

E
l primer acte organitzat per la
Penya Els Tararots de Benicarló,
una de les penyes que més fa pels

joves i no tant joves de la nostra ciutat,
per a aquestes festes de Nadal va ser la
sessió de Cinema Intàntil amb la produc
ció de la pel·lícula Anastasia.

Uns 300 xiquets i xiquetes de
Benicarló va anar, de forma gratuita, al
cinema de La Salle, recinte que van
omplir, xalant amb aquesta pel·lícula de
dibuixos animats.

A més a més, W1a part dels assistents
van pendre p31t d'lU1 concurs de dibuix
en el qual havien de dibuixar al P31'e
Noel, cal recordar que a tots els que van
entregar el seu dibuix, el Pare Noel de la
Penya Els Tararots els obsequiarà 3111b un
regal en la seua arribada a Benicarló.

Per una altra banda hem de recordar a
tots els berucarlandos que avui dijous, dia
24 de desembre, des de les 17:30 hores
en la Plaça del Mercat, podran gaudir
d'una gran XocoLatada.

També des de les 18:30 hores s'espera
i'arribada del Pare NoeL al Port de
Benicarló, on des de la seua carrossa
recorrerà els calTers Marqués de I
Benicarló, Crist de la Mar, Joan Carles l,
Plaça Constitució i Pius XII. Al conclou
re el recorregut, en la Plaça del Mercat, el
Pare Noel tÍrldrà sorpreses per a tothom.

Per últim cal recordar que per la nit,
des de les 00:30, es farà l'apertura del
Casal d'Els Tararots, a l'avinguda Jacinta
Benavente (colabore P Els Salats).

l Actes Culturals
Desembre 1998

· Gener 1999

P
er a que els nostres lectors i lectores
coneguen mi]]or l'agenda cultural que

I
l'Organisme Alltónom de Cultura i la

Comissió de Festes ha programat per a aquest
Imes de desembre i el pròxim gener, ja a 1999,

I
coment31·em alglms dels actes conesponents als
esmentats messos:

Dijous, 24
XocoLatada Infantil de La Penya ELs Tararots
(17:00 h., Plaça del Mercat)
Arribada deL Pare N¿ieL aL Port de Benicarló

(18:30h carrers habituals i principals)
Uissa bte, 26
Concert de Nadal de La Coral Gent Gran

(19h., Auditori Mpal., Org. Club 3a Edat)
Diumenge, 27
Concert de percussió i piano a càrrec de

Dani Tejedor i PaóLo VeLa
(20:00 hores, recinte de 1'Associació

Musical Ciutat de Bló., calTer Cabanes 11.16)
Dimarts, 29
CLoenda de BenicarLandia '98
(19:00 hores, Annex Cobert Poliesportiu)
Dijous, 31
XXI Cross PopuLar San Silvestre
Eixida des de La PLaça Sant Bartomeu
(19:30 hores, Org. C.ABaix Maestrat)
Divendres 1 (gener)
Festa de Cap d'Any, Festorra-JJ[
(00:01 hores, Annex Caber PoliespOltiu)
Dissabte, 2
DesfiLada dels Patges deLs Reis Mags, amb

La CoLLa de Gegants i Nanos, i eLs DoLçainers.
(18:00 hores, eixida del recorregut en la

Plaça de l'Ajuntament).

Per adreç~r-se a aque~ta -""--------unic@ció ~ .... NITOECAPD'ANY
secció cal fer-nos arribar el -' M'agradaria com a benicar-
vostre comunicat o fotogra- ----------------------- 1311da que soc que tots els
tia pel' qualsevol dels se- de Benic31'ló, ja que tant a .... REDACCIÓ DE LA VEU veïns joves de Benicarló que
güents mitjans: CARTA (La Festes d'agost com a les DE BENICARLÓ tenen previst anar de marxa a
Veu, carrer Sant Francesc, Festes de Nadal i Reis són lU1a Som LU1a familia que cada altres pobles que es queden a
95), FAX (964.47.56.98), de les penyes més actives de divendres rep La Veu a casa, la nostra ciutat, entre tots
INTERNET (Iaveu@hot- la ciutat de Benicarló, ens agradaria felicitar el 'Bon podem fer un Benicarló amb
mail.com) o TELÈFON És lloable la seua tasca en Nadal' i 'Pròsper Any' per a festa per als joves.
(964.46.16.18). Naclal i Reis, ja que organit- tots els components de la .... FESTORRA-IH

I -ze~ espectades per als nostres Redacció i cos directiu d'a- Estic content per que els
... ELS TARAROTS. xiquets que fan que els arribe quest setm311ari. membres de ls Coordinadora
Voldria felicitar als compo- més enC31'a el sentiment nada- Esperem que continueu 31ub cie Penyes han tomat ha orga-
nents de la Penya Els Tararots lenc, un sentiment cie pau. la mateixa línia de treball. nitzar una nova Festorra.
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Repertoris innovadors
¡?'Ji Af¡llw/J/

P
otser després d'escoltar el gran tre
ball de composició musical que els
directors de la Coral Polifònica i de

la Banda de Música Josvi Arnau i Pablo
Anglés, respectivament, han realitzat per
a l'Estel del Collet, no lli havía II oc per a
fer alga distint als ja tTadicionals concelis
de Nadal, que les dues entitats acostumen
a donar per Nadal. Però aquestes societats
no han faltat a la celebració nadalenca
amb música que també potser alga tòpic
pel sentit repetitiu que pot donarse.

Alga innovador van intentar per un
costat la Coral Polifònica BenLcarlanda a
l'incloure tres nadales de L'estel del
Callet, dues de J.VAmau i llim de Pablo
Anglés. Es cert que feia molts anys que
no s'havía imlovat tant en música nada
lenca com aqnes any, amb la creació de
diverses obres corals per l'Estel del
Callet. A més a més, altres obres de
Haendel, J.E.Spilman, i Perez Moya van
completar l'actuació de la Coral
Polifònica el dissabte 19 de desembre.

També direm que la Coral Juvenil
Kylix, amb noves coralistes, també
inclou al repeltori una nova nadala de
Josvi Amau "Els amics d'Anna" de
l'Estel del Callet, i interpreta també Blue
C!u·ishnas de Elms i Navidad de J.L.
Perilles, aquestes dos amb annonitzacions
de Ullis Vallés, directors aleshores de la
Coral Juvenil.

I la Coral infantil Petiquillo, sota la
direcció de R.icardo Macho Besé, va
posar aquest granet de tendresa al con-

celi, amb tres nadales populars i ·'Els
mims de Nadal" de J.VArnau també de
L'estel del Coll et, totes amb lletra de
Jaume Rolindez.

Per una altra part la Banda de Música
Ciutat de Benicarló va donar el concert de
Nadal el diumenge dia 20 amb LU1
monogràfic dedicat a ia música de cine
ma. Com a novetat el tema "Disney
around the world" de J.Christensen que
va encantar a la gent l1lenudai "Fame", el
tema de la petícula. Al la fi del conceli
l'escola de música de la societat va oferir
unes nadales acompanyats de la Banda, i
aixó sí, molt ben interpretades i amb
ganes, clar.

Una encertada selecció d'obres de
cinema que el seu director Pablo Anglés
va ficar al faristol i de les quals desta
quen per la seua dificultad "Music for a
movie picture" de K.Vlak i per l'encant
de les seues melodíes, "Robin Hood" de
M.Kamen.

Un concert aquest 1110lt distinguid per
l'eficacia dels metalls i pel creixent prota
gonisme de les percussions, que son el toc
de vistositat de les bandes actualment.
Crec que aquest concelt monogràfic dedi
cat al cinema va ser molt ben rebut pel
públic i que deuria de dedicarse altres
especials concerts a músiques concretes.

Un públic que va plenar l'auditori els
dos concelts, molt més el diumenge, i
que fica de relleu que l'Auditori se va tor
nant menut cada volta més. Enhorabona a
les entitats Coral i Banda ja que la músi
ca a Benicarló no es pot entendre, ni ara
ni mai sense tindre en compte a aquestes

dos magnífiques agrupacions que han
portat LU1a fulgurant activitat sacio-musi
cal dmant l'any que finalitza i que pen
sem anira en augment.

Ministril els dedica la seua felicitació
de Nadal i Any Nou, i demana als Reis
Magics d'Orient, que ens porten moltes
activitats musicals per al 1999, un audi
torl-teah"e més gran per Benicarló, i molt
de carbó per als professors del
Conservatori de Música, no a tots clar, ja
que es pensen que son el melic del món;
els sobra orgull i els falta modèstia a I'ho
ra de reconéixer tot el que han fet per la
música a Benicarló i més lluny, dues enti
tats com són la Coral i la Societat
Musical. La modèstia també es LUla virtut

• Fotocòpies i còpies de plànols
- Enquadernacions de tot tipus
- Papereria i material d'oficina
- Llibres de text

COPISTERIA LLIBRERIA PAPERERIA

- Impremta ràpida
- Digitalització d'imatges
- Servei de fax
- Material de reprografia

LA QUALITAT AL MILLOR PREU

N aVA A DREÇA: Passatge sant Blai 2/cantonada sant Jaume
Tel/fax 964.47.56.98· 12580 Benicar'ló (Castelló)
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Diversió i educació: inang ració de
Benicarlandia'98, un Nadal Màgic

16 ADfuAN E.)/'ELU':R

EI passat diwuenge. dia 20 de
desembre, va quedar oberta la
porta de Ja diversió, amb la inau

I:,Tumció de la vuitena edició del parc
lúdic Benicarlandia

Un circ especial, inspirat en aquelles
fires de principis d'aquest segle, on es
podien contemplar di ferents i extranyes
criatures: la 'MLljer Barbuda', el
Siamessos Apega/s, el Venedor de
Contes, l 'Home Bala, el Curander...

Dins d'aquesta carpa també estaven
presents el Domadol; els Mags, la Lírica,
els Equilibris/es, l 'Home Robust, i per
supost els Pallassos.

L' Humor, la Illusió, la Afàgia va estar
present en aquest circ per a grans i
menuts... els quals van participar.

Cal felicitar a Produccions PAGOSi)"'!Í
per crear llil clima adecuat per a aquesta
ocasió, la qual va tindre mímica i sincro
nització (perquè fer riure a lIn xiquet no

és tan fàcil com sembla).
Al l'acabament de l'actuació es van

entregar els premis de la XX edició del
Concurs de Targes 1 adalenques, i el IV
Concurs d'Aparadors de Nadal.

Benicarlandia'98 es desenvoluparà al
Pavelló Poliesp0l1iu, i als seus dos
Annexes fins al proper dimarts, dia 29 de
desembre: 24 obert pel matí i vesprada. el
25 tan sols per la vesprada, i del 26 al 29
pel matí i per la vesprada.

La proposta d'enSTuany naix amb el
lema 'Un Nadal màgic', la qual compta
amb entitats culturals, esportives,
socials, ... i els joves voluntaris que amb
tota la seua il·lusió participen i fan possi
ble Benicarlandia mitjançant jocs, talle
res participatius, espectacles i altres acti
vitats infantils.

Com sempre Benicarlandia serà tot un
èxit de paJticipació, esperem que també
ho siga d'organització.

;

i
I
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La veu del .
c~nema

PER M.J. MuRPHY

Practicamente magia
FITXA TECNICA

DIRECTOR: {jrWin 'Dunne

PRODUCTOR: 'Di 'J{ovi Pictures
GUIÓ: 1?sJóinSzoirord
MÚSICA: :Micfiaef'l(p.men
[MATG ES: .Ytndrezo 'Dunn
PROTAGONISTES: Sandra

'Bu!foet 'J{icofe. J(UfmanJ 'Dianne 'Wiesi¡
Stoef(gJlfCfianning i.Pl.úfan Q]dnn

GÈNERE: romanç i fantasia.
MÉS INFORMACIÓ:

fittp:!Iwww.practica[magü:.coml

D
os de les actrius més destacades
de l'actualitat concideixen en una
història de romanç i fantasia ml

actuen com a bruixes aJub la missió de ser
xiques nonna1s i cOJTents, en un moment
en el que les seues vides es compliquen
amb l'atTibada d'un miste1iós personatge
del sexe contrari. La bruixeria i la seduc
ció uneixen les seues forces per a fer un
projecte molt ambiciós a l'igual que aJlis
cat, dirigit per Oriffi.n Dlmne.

Ens trobem enfront d'un argument a
tres bandes, l'hmuor, l'honor o la fantasia
i el romanç, on Nicole Kidman i Sandra
Bullock fan el paper de dos gennanes,

respectivament Oi1l1a...'1 1 Sally, que, inspi
rades per les seues avies, desenvolupen
uns poders paraJlOnnals que les allunyen
de la resta dels mortals.

Les dos comencen a tinclre aptituds de'
bruixes, i deci.deixen canviat· les seues
vides, una viatja cap a Alizona· i l'altra
intenta [mmar una família, aquestes expe
riències no surten bé, i les dues genm1.tles
decideixen juntar les seues forces sobre
naturals per tal d'organitzar les seues
vides, ajustant-li els comptes a l'ex acom
panyant d'una d'elles, la qual cosa supo
sa estar en la llista de sospitosos de la
policia.

FOTO· ESTUDIO

Dr. Ferran, 10 Tel.: 964475253 12580 Benicarló (Castelló)

Si vols tenir veu: compra-te-la!

~V~kE~
El setmanari

que més parla
L ---'::....-_
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DE DIUMENGE A D UMENGE ]

,
B NICARLO, O,

LLEVANT/ARBITRE, 1
;.'6 P/ICO nFLC/lS'l'lLLO J RonOLFO SERRANO

El Benicarló :a ,assolir la
CInquena vlctona con
secutiva davant lUl

increïble Segorbe CF, entitat
representati va -no cal dir-ho
de la ciutat estendard de la
valenciania bien entendida per
antonomàsia. Per això em dol
tant que els triomfs del CDB
deixen pel camí equips de
pobles tan nostrats. Aquests
enf1"ontaments fratricides
coadjuven a engrandir els lli
gams culturals amb pobla
cions lllia mica llunyanes en la
distància però molt properes
en tot allò que fa referència a
l'àmbit espiritual.

Feta aquesta pleitesia ini
cial i necessàriament obligatò
¡ia li diré que el Benicarló va
estar a punt d'aconsegu.ir la
golejada de la temporada si no
arriba a ser per la poca pelÍcia
dels seus davanters i l'habi
tual desencert arbitral; un
resultat just hagués estat un sis
a dos, sense exagerar. El par
tit va començar amb lUl mati
ner gol dels forasters que es
van avançar en un rapidíssim
cont:ratac. Els homes Pérez
OlIo no van perdre l'oremus i

lluny de posar-se nerviosos
van capgirar el marcador amb
dos gols de bandera. El primer
el va aconseguir Àngel des
prés d'una cabotada de
Villanueva i el segon va ser
dels que farien exhibir els
mocadors a quaJsevol camp de
primera divisió: Maza recupe
ra la pilota al centre del camp,
li la passa a Blias, Blias a
Àngel, Àngel a Quico i Quico
a gol i els del Palància d'es
pectadors d'excepció.

Ara bé, quan vam
anar a Vinaròs el
Cervol estava ben
ple de gent del poble
que no sap on para
el Municipal de la
Carxofa. Sempre
igual

Així va acabar la primera
palt. Els segons quaranta-cinc
m.inuts van ser sens dubte els
millors de la temporada i així
va ser com Àngel, Maza i Raül
van menysprear les passades

letals que van rebre dels seus
companys. La nota negativa,
com sempre, la va posar el
referee en invalidar un gol de
Villanueva encara no sap
ningú per què. Malgrat tot la
victòria es va quedar a casa i
mire vosté si seria la cosa clara
que e! mateix entrenador del
Segorbe va dir que el resultat
li havia semblat just.

Encara que 'l'equip jugue
com els àngels l'afluència de
públic al Camp no augmenta,
fins i tot diria que es produeix
el fenomen contrari. Ara bé,
quan vam anar a Vinaròs el
Cervol estava ben ple de gent
del poble que no sap on para el
MUnicipal de la Carxofa.
Sempre igual.

Però tot i !'èxit espOltiu he
de confessar que el meu major
gaudi de la vesprada el vaig
descobrir en la publicació que
es reparteix a l'entTada al
recinte futbolístic sota el nom
de "Boletín infonnativo del
CD Benicarló lt 5". A l'es
mentat prospecte hom pot lle
gir dues fulles on algú, auto
proclamat protagonista de!
Judici Universal, va distribuint

la gent entre el cel i l'infem
segons uns cliteris inescruta
bles i massa dificils per a la
modèstia de la meua ment.
Però això no és tot. Més enda
vant s'hi pot veme una "Nota
de la Peñas" que sens dubte ha
estat inspirada per algun aspi
rant a ultra sur; al' esmentat
text apareix dues vegades la
paraula "muelte" (?) i una
fTase exageradament despecti
va cap al Vinaròs. La Junta
Directiva hawia de tenir una
mica més de mirament en
aquells escrits que tenen més o
menys Ull caire d'oficialitat.

A hores d'ara el COB es
troba a un sol punt del líder i a
poc que s'encanten Levante,
Sant Jordi i El Puig perdran
els seus llocs de privilegi.

El proper dimnenge hi ha
desplaçament a Vilafamés i no
seria d'estranyar que el
Benicarló tornés amb el !ide··
ratge a la butxaca. No serà
gens fàcil perquè els castello
nencs vénen d'empatar al
Camp del totpoderós San
.forge, primer classificat
màxim aspirant a aspirant a
l'ascens.

• Equipaments de tota mena
en preus i marques

• Xandall del R. Madrid,
ADDIDAS, descompte del 15%

• Botes de Futbol Sala, Munix,
model Gresca, 5.995 ptes.

~ Rèpliques oficials de tots
els equips

SantJoan, 17
Tel.: 9644620 17

12580 BENICARLÓ

Ofertes en botes de Futbol i Futbol Sala, des de 3.900 ptes.

TENDA ESPECIALITZADA EN FUTBOL l FUTBOL SALA
TOT PRIMERES MARQUES
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Proyastec-Beyso F8, la Nacional'A', campions d'hivern:

La v·ctòria davant el Ca vià (6-2) deixa
al royastec-Beyso com a líder

Una nova golejada dels nous campions d'hivern, el Poryastec

Proyastec-Beyso FS - 6
Cims; Valem, Paredes,

PalTa, Fabregat- cinc inicial
Josema, Jesús, Joan Bel, i
Fanchi.

Metalnox Calvià FS - 2
Lazaro I; Martorell, León,

Florit, Lazaro 1I- cinc inicial-,
Avendaño, Fontanet i Bujosa.

Gols: 1-0 (min.8) Fabregat;
2-0 (min.l O) ParTa; 2-1 (min.
14) Lazaro lI; 3-1 (min. 20)
Fabregat; 4-l (min. 28)
Fabregat; 5-] (min. 32)
Josema; 6-l (min. 35)
Fabregat; i 6-2 (min. 37)
L3.zaro lI.

incidències: més de 250
espectadors al pavelló de
Poliesportiu de Benicarló.

N ova golejada del
Proyastec-Beyso FS:
en aquesta ocaslO

davant els seus incondicio
nals, que cada dia són més, i

contra els balears del
Metalnox de Calvià per un
contlUldent 6 a 2.

Els homes de lVliki
són líders de la cate
goria amb dos punts
d'aventatge sobre el
Girona, i amb dos
partits menys

El paliit, com sempre, va
tindre el domini dels benicar
landos, dominant el joc, ata
cant i amb mentalitat glwnya
dora; fi·uit d'eixa empenta als
deu minuts ja es gauanyava
per 2 a O. Per la seua part els
de Calvià es van mostrar molt
seriosos en defensa, i a la
vegada tenien iniciatives de
contracolp, per això van reduir
distàncies aIs catorze minuts
fent el2 al. Fins al descans els
benicarlandos van intentar-ho,

però tan sols Ull gol de
Fabregat, que va fer el seu
millor partit de la temporada,
va perforar el marc rival.

La segona meitat va ser
molt més espectacular, ja que
els visitants van decaure en la
seua resistència, primer
Fabregat i després Josema van
deixar en 5 a 1 una distància
impossible de superar pels
visitants.

L'entrenador local, García
Belda, va donar minuts a

diversos jugadors, i fins al
final del partit es van fer dos
gols, un per cadasqun dels
equips.

Després d'aquesta impor
tant victòria Els homes de
Miki són líders de la categoria
arnb dos punts d'aventatge
sobre el Girona, i amb dos
partits menys que la resta d'e
quips, encara que el Girona
també té dos partí ts menys.

El següent partit del
Proyastec serà a Manresa.

Els de la capital van jugar amb '12' iug;adors:

Derrota injusta davant el Castelló

}?'.[) KOSECKJ MATEU

CD Castelló 'B' - 2
CDB JuevniI - I
Alineació del CDB Juvenil:
Sanchez; Bosch, Rodolfo, Díaz,

Flos; Calvet, Cano, Eloi Llopis
(Caracuel, mill. 45), Aparici; Abella
(Ivan, mino 70), i Dani Serra,

Gols: J-O (min. 3); 2-0 (min. 8);
2-1 (min. 58) Dani SelTa.

Incidències: unes 170 persones al
municipal de La Carxofa.

eom sol ser habitual, qllan un
equip del nort de la.província
de Castelló ha de Jugar a la

capital davant el CD Castelló, les
ajudes arhitral1s solen fer-se de
fonna continuada.

Els passat diumenge el CDBJ va
fer el seu millor partit des de que
s'ha iniciat la lliga. però Illl home
vestit de negre \10 va deixar que els
homes de Ximo Pérez pogueren pun
tuar.

Dos jugades a baló parat van ser
vir per avançar als de Castelló, però
a la segona part els benicarlandos
van tindre moltes ocasions de gol,
inclús se'ls va anul·Jar un gol, i van
xiular-li molts fores de joc inexis
tents. Un altre dia serà.

CF Benihort

~ CC BE~1I10RT ~
Moltes denTotes van tindre
els equips del CF Benihort

El pass.at cap de setmana, que s'acomiadava
del futbol base per part de l'any 1998, va ser
molt negatiu per als equips de la pedrera del

CF Benihort. Únicament l'Aleví' A' va guanyar, la
resta tot delTotes.

El Cadet del CF BenihOlt va perdre a casa
davant el Catelló A (1-4), els locals no van poder
davant els de la capital.

L'Infantil 'A' també va pedre (0-7), golejat per
l'infantil del Castelló A; i l' lnfantil 'B' va caure,
degut a l'actuació arbitral, amb l'Almassora B (2-4).

La resta de resultats van ser:
Vinaròs A - Aleví A 2-4
CD Vinromà - Aleví B 3-2
Aleví C - Alcalà 0-6
Vinaròs A - Benjamí A 6-2
Benjamí C - Alcalà 2-3
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SENIOR MASCULÍ
(2" AUTONÓM1CA)

Treballat triomf del C.lt!falloms
CB. Eló. davant el Moncada

C. MaJloms Benicarló - 64
CB. Moncada - 60

Anotador.l· CB Benicarló:
Comes (6), Anselmo (11), AJJdrés (8),

Lara (10), Soro (19), laime (lO), OIivan (-),
David (-), Gómez (-), Gimeno (-) i Cherta (-).

Àrbitres: Expósito (principal) i Campos
(auxiliar).

ParciaLs: 4-4; 14-14; 22-27; 33-33 (des
cans); 40-35; 50-44; 57-5l; i 64-60.

N ova victòria del Club Bàsquet
ConslTllccions Malloms Benicarló
davant el sempre complicat

Mancada que era, fins di umenge, I l' a la clas
sificació, mentrestant el conjunt local es situa
a la 6a posició de la taula.

Els valencians van caure derrotats a
Benicarló amb totajusticia, en un partit igua
lat en el qual els del Maestrat van dominar
qüasi sempre i van poder assolir una major
diferència de no haver fallat els daners tirs
lliures.

El conjunt dirigit per Cat'los Martínez va
estar moit seriós i concentrat en tot
moment;.Per què es queda tanta gent a casa i
es perden partits com aquest? És una llàstima
per què va ser bàsquet del bó entre dos grans
de la categoJia.

ALTRES RESULTATS

Salesianos de Borriana - IS
CB.Bló. Cadet Masc. A- 138

CB.Torreblanca - 12
CB.Bló. Cadet Masc. B- 21

Ceràm.RiIlo S-21 Bló. - 80
CB. Moncofar - 78

Anotadors CB HenicarLó S-21:
Olivan (2l), Rubén (16), Ruzafa (8),

Agustin (19), Peñalba (5), Vicent (-), Eloi
(4), Mateos (-), Salvador (1), Clalldio (6),
Antonio Miguel (-), i Galàn (-).

Gran partit del Ceràmicas Rino, que en
una segona part plena de tensió, lluita i sacri
fici, va aconseguir imposar-se. Aquest és l'e
quip que volem veure.

Van jugar tots molt bé, però hem de desta
car l'encert als triples, on se'n van conveltir
6, i l'encel1 d'Agustí a l'últim minut, fent 7
plmts en eixe curt espai de temps.

Esperem que després de Reis l'equip
seguisca pel camí iniciat, doncs els resultats
vindran a donar fruits pel treball ben fet.

CB. Borriana - 67
C.B.Bló. Junior Masc. - 57
Els lllniors bel1icarlandos van tornar a

perdre, l'equip del B01Tiana va saber mantin·
dre la calma als daners minuts d'un partit
molt igualat.

BÀSQUET FEMENÍ

CB Benimàmet - 57
CB BIó. Senio.. Femení - 60
Nova victòria de les xiques a la pista del

Benimàmet, una de les zones de València
més conflictives a l'hora de parlar de bàs
quet. Esperem que dure la ratxa.

Club Castelló Junior - 85
CB Bló. Junior Femcni - 23

Escoles Pies Cadet- 30
C.B.BIó. Cadet Femení - 22

El XVlllè Cross
Ciutat de Benicarló
va estar guanyat per

Pau Roig

E
l passat dilUnenge, dia 20
de desembre, es va cele
brar al circuit de l'avingu

da Méndez Núñez la ja tradicio
nal canera atlètica del Cross
Ciutat de Benicarló, que aquest
any va fer la seua XVIHa edició,
en un matí marcat pel vent.

La cursa d'enguany va estar
guanyada en categoria masculina
per l'encara promesa Pau Roig;
en quant a les xiques, la I:,'llanydo
ra va ser Beatriz Ros de Madrid.

L'organització per part del
Club Atletisme Baix Maestrat
de Benicarló va ser tot un èxit, ja
que van pendre part més de 1000
atletes de totes les paJ1s de l'estat
espanyol, cal destacar la presèn
cia dels millors atletes del l'ais
Valencià degut a que la prova era
puntuable per al Campionat
d'Espanya.

El guanyador de la prova, Pau
Roig, va declarar que per a ell
"ha estat una (>l'Ova molt dura,
ja que la lluita entre diversos
atletes ha estat la tònica predo
minant, a més a més, el vent ha
fet acte de presència i l'ha endu
rida molt més. Estic molt con
tent per haver aconseguit
aquest important triomf'.

• SER MAESTRAT

TR S SON MU TI un
........ DE O'VENTES

t Càdena SER

• ELS ponTS RADIO (M«:..~ella)

• Rt\.I:lIc::t EBRE

Cadena 0141_

40 Princ:)ïpaJes.

Sl) NEGOCIO LO CONOCE.RAN 8'1.000 OVENTE.S
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TOT EL QUE ES COU A BENICARLÓ I COMARCA

Els Concerls de Nadal'98 de l'Associació Musical Ciutat de Benicarló són
una cita obligada en 1Il1lleestes dates de festes nadalenques

Gran'.
Des de les 19:00 hores a
l'Auditori Municipal de
Benicarló.
DlUMENGE27
~ Concert de Percussió.
Organitzat per
l'Associació Musical
Ciutat de Benicarló, con
cert de percussió i piano a
càrrec de Dani Tejedor i
Pablo Vera.
Des de les 22:00 hores a
la seu de l'Associació,
carrer cabanes n. 16.
DIMARTS 29
~ Benicarlandia'98.
Organitzat per l'OAC,
espectacle de cloenda del
parc infantiJ
Benicarlandia '98.
El grup Boni ana Caroli
s'encarregarà de l'acte.
A les 19:00h. en l'Annex
Cobert del poliesportiu.

Penya
gran

DIJOUS 24
~ Xocolatada.
Organitzat per la
Els Tararots,
Xocolatada Infantil.
Des de les 17:00 hores, i a
la Plaça del Mercat de
Benicarló.
~ Arriba Pare Noel.
També organitzat pels
Tararots, arribada del
Pare Noel al port de
Benicarló.
La cercavila s'iniciarà a
les 18:30 hores i anirà
pels carrers Marqués de
Bló., Crist de la Mar,
Joan Carles 1, P1.
Constitució, Píus XII i PI.
del Mercat.
DISSABTE 26
~ Concert de Nadal.
Organitzat pel Club de la
3a Edat, 'Concert de
Nadal de la Coral Gent

El Zarro ataca de nou per 2a setmana
També 2a setmana de Mulan, continua la diversió pel" als més menuts

16 REDACCíÓ

La l1uísca1'll del Zarro
(Capitol), Lm film dirigit per
Mmtin Campbell i amb el segell

j caractetístic del fmnós productor
Steven Spielberg.

Anthony Hopkins i Antonio
Banderas són 'El Zono', mestre i
aprenent respectivament, ja que
després de la detenció de
Hopkins, Banderas tindrà que
lluitar per salvm' el seu honor,
enamorant-se -això sÍ- de la filla
del seu mestre.

Mulan, (Regio), una increible
història de Walt Disney ambienta
da en dibuixos animats en la qual
una de les set filles d'una fmnilia
haurà d'anar a l'exercit fent-se
passm' per Lm home, la qual cosa

~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~=~=::::~::::~~ li supondrà molts problemes.e
.'~.' ....



DEEL CÒMIC SETMANAL

XAVIER BURRIEL
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Còmic
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Cartellera de Cinema a Benicarló i Uinaròs

div 2S-di I 28
Benicarló Vinaròs B

MULAN
2a setmana

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

Dissabte
19:45 i 22:30
Diumenge

17:00, ]9:45 i 22:30
Dilluns

19:45 i 22:30

LAMA.SCARA
DELZORRO

2a setmana
Divendres

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

19:45 i 22:30
Diumenge

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

19:45 i 22:30

LAMA.SCARA
DELZORRO

2a setmana
Divendres

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

19:45 i 22:30
Diumenge

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

19:45 i 22:30

C:OLISEUM

E~L PRÍNCIPE
DE EGIPTO
2a setmaan
Divendres

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

19:45 i 22:30
Diumenge

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

19:45 i 22:30
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