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Els paladars benicarlandos gaudiran dels plats fets amb carxofes

Benicarló capital 23stronòmica:

Festa e la
a x 9 9·

Jor a es

Gastronòmiq es

MobeI Récord:
Els treballadors
tornen a la feina

Gran èxit dels

restauradors de

Benicarló a la

Gala Costa d'Azahar

Tot i elmal tempseti benicartandos novan fallar:

Pluja i moltes
coques en la Festa

de Sant Antoni Abat
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uesta ciutat no té temps de recuperar-se d'una festa quan pràctica

ment empalma amb una altra. Acabats Nadal i Reis, vam continuar
mb la Fira i Festa de Sant Antoni, i passada aquesta data i sense

temps d'haver-la paït ja empalme'm amb la Festa de la Carxofa. Deu anar
amb la fonna de ser del nostre poble, que necessita fer les coses sempre des
d'un aspecte festiu per resaltar qualsevol acte o activitat. Compte, no és que
des d'aquestes línies vuIIguessem retraure alguna cosa al fet d'involucrar-lo
tot amb la festa, sinó fer veure que de vegades açò és utilitzat pels nostres
govemants per desviar l'atenció dels veritables problemes que realment té la
nostra ciutat. Questions com el cost molt elevat que hauran de pagar els veïns
de l'avinguda Papa Luna, la pifia de les obres del mercat amb la seua falta res
ponsabilitat, l'aturada que han tingut les obres de la plaça de la constitució, la
problemàtica dels treballadors de Mobel Record, l'abocador mancomunat que
no aniba mai, la depuradora d'aigues residuals, la fata d'un lloc per a grans
representacions teatrals, una biblioteca nova sense condicions, uns carrers ben
bruts amb moltes caguerades, un .... Les festes són necessàries, però les solu
cions als problemes de cada dia també. I prompte ... Carnestoltes, i ... Falles.
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N. R.: Des de La Veu volem donar l'enhorabona al nostre coI.laborador futbolero
Francesc Delcastillo i la seua muller, Nuria, pel' la bonica xiqueta, Elena, que han
tingut.
La passada setmana, La Veu apareixia amb el número 169 quan realment era el 170.

La Redacció respecta la lliber
tat d'expressió. La responsabili
tat de les opinions és de qui
signa l'escrit La redacció es
reserva el dret d'acurçar els tex
tos que sobrepassen les 20
línies. Els articles hauran d'anar
signats amb nom, adreça i
número de DNI, encara que
podran aparèixer amb pseudò
nim.
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I I quets plens de carxo-
fes torrades per al benvolgut i
despotricador colaborador de La
Veu, Francesc Delcastillo, i per
la seua dona Nuria, els quals tor
nen a ser pares, en aquesta ocasió
de la menudeta Elena.
Esperem que ixca a la seua mare!

Una puntxant panisso
la per als membres de
la direcció de Mobel

Récord de Benicarló, els quals
degut a la seua gestió només fan
que donar mal de caps als seus
treballadors, els quals estan pas
sant moments dificils
Pel bé de tots hauran de millorar.



EL TEf1A DE LA 5ETHANA [2]
Els plats fets amb carxofes seran degustat per tothom durant aquestes dues properes setmanes

Benicarló celebra la Festa de la Carxofa
i les III Jornades Gastronòmiques

Per la seua patt la regidora
d'Agticultura, M.Te'"esa
Traver va mostrar-se molt
optimista i espera que la
"Festa de la Carxofa 1999
siga tot un èxit de participa
ció popular".

Per últim hem de recordar
que llna vegada acabada la
Festa de la Carxofa'99,el diu
menge 24, tindrem a
Benicarló les UI Jornades
Gastronòmiques organitza
des per l'Agrupació
Empresarial de Turisme de
la nostra ciutat, les ,quals
romandran fins el següent diu
menge, dia 31. En aquestes
jornades 10 restaurants de
l'Agrupació posaran a la dis
posició dels clients lilla sèrie
de plats runb la carxofa com a
peça principal al preu de
3.000 pessetes.

Esperem un altre èxit gas
tronòmic a Benicarló.

Cartell anunciador de la Festa de la Carxofa 1999
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rats runb carxofes, ja que
"seran 10 restaurants que
cuïnaran amb els 50 kilos
regalats pel Consell
Regulador de la
Denominació d'Origen
Carxofa de Benicarló. La
gent podrà comprar amb
500 pessetes tres tiquets per
a rebre una ració del plat
que desitge de tots aquells
que es cuÏnen". A més a més,
es faran 6 paelles per als grans
amants d'aquest plat. Tot això
a les 13:00 hores del diumen
ge.

Per al representant del res
tauradors benicru-landos,
Manolo Rico, serà fOJ1runental
"el bon comportament de la
gent, esperem que tinguem
gran quantitat d'assitents
per tal de degustar les
racions, però esperem que
regne el civisme i la gent no
s'amuntone per a poder
adqui,"ir el dinar".

AI respecte d'aquesta
degustació ens vam posru" en
contacte amb el President de
l'Agrupació Empresru"ial de
Tmisme de Benicarló,
Manolo Rico, el qual ens va
comentar que el diumenge
"dins de la Festa de la
Carxofa els membres de
l'Agrupació farem la presen
tació oficial de les III
Jornades Gastr"onòmiques
que cada any organitzem".
Es a dir, dmant el matí de diu
menge es realitzarà lUl bufet
amb 200 o més racions per
restaurant de productes elabo-

Durant el mati de
diumenge es realit
zarà un bufet amb
200 o més racions
per restaurant de
productes elaborats
amb carxofes ja que
s'han regalat SO
kilos per part del
Consell Regulador
de la Denominació
d'Origen Carxofa
de Benicarló

la Dona L1amadora. A més es
tàrà la VI Demostració
Gastrom/mica de la Carxofa
de Benicru·l ó en l'avinguda
Joan Carles I, eixe mateix
matí, a les 12:00 hores.

Per a conclome aquesta
Festa organitzada per la regi
dmia d'Agricultura de
l'Ajuntament de Benicarló, es
farà, des de les 13:00 hores, la
degustació dels plats presen
tats i s'entregaran els tTofeus
als participants.

;6 ]SJlJAEL MATEU

D es del dimecres, dia
20, s'inicien dues set
manes on la gastrono

mia benicarlanda estarà d'en
horabona, al mateix temps que
els paladars de tots aquells
benicarlandos, els quals
podran degustar uns plats ela
borats principalment amb car
xofes.

Demà dissabte, dia 23, a les
18:00 hores i al Parador de
Turisme de Benicarló,
començarà la Festa de La
Carxofa 1.999, ja que en l'es
mentat restaurant es farà la
inaugmació i apertura d'a
questa, a més a més, es realit
zarà la presentació oficial de la
Denominació d'Origen
'Carxofa de Benicarló' i s'en
tregaran els premiS del
Concurs 'Cartell de la Festa
de la Carxofa]999'. Després,
a partir de les 20h 'Torrda
Popular de Carxofes' en la
Plaça de la Constitució.

Per al dilunenge 24 a les
10:00 hores, es farà la misa
Major amb l'ofrena de
'Carxofes, aigua i terra' per
prui de la Reina de Festes i de
la Seua Cort d'Honor, la
Fullola del Camp i la druna de
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En la sala de conferències de la Caixa Rural 'San Isidro':

Inaugurades les IV Jornades Hortícoles de
Benicarló amb la carxofa com a protagonista

;6 JSM4E1, MATEU

El passat dimecres, dia
20 de gener, a la sala de
conferències de la

Caixa Rmal 'San Isidra' de
Benicarló es van inaugurar les
IV Jornades Hortícoles de
Benicarló, amb les quals s'ini
ciaven els actes commemora
tius de la Festa de la Carxofa
1999, la qual dmarà fins al
proper diumenge dia 24.

José Guillem, director general de
Qualilat Mediambientl\1

L'acte va estar presidit per
\'Alcalde de Benicarló, Jaime
Mundo; i per la regidora
d'Agticu1tura, M. Ter"esa
Traver; al qual van assistir la
cap de protocol, Elisabeth
Pérez; el director de la
Cooperativa Agticola 'San
Isidro' de Benicarló',
Guillermo Edo; el director
general de qualitat
Mediambiental, José
Guillem; i el gerent de les
Associacions Exportadores de
Producions Hortofrutícoles de
la província d' A1meIia, Juan
Colominas.

Com ja va indicar la passa
da setmana la regidora
d'Agricultma de l'Ajuntament
de Benicarló, M. Teresa

Traver, en la Fesút (Le La
Carxofa, dins de la qual s'en
marquen aquestes IV Jornades
HurtícoLes, "hi haurà quatre
dies de ,jornades tècniques
molt importants per a la
pat·t agrícola. En aquestes
jornades tindrem dos xerra
des cada dia que només
duraran al voltant de 45
minuts o 1 hora cadascuna".

J.Colominas (COOp.
Coexport d'Almeria):
"el que els produc
tors de carxofes han
d'intentar aconse
guir no és altra cosa
que produir quali
tat, tots hem d'in
tentar aconseguir la
qualitat més alta als
nostres productes"

Aquestes xen'ades van in.i
ciar-se ahir, a Ies 19:3Ohores a
la Caixa Rmal 'San Isidro' de
Benicarló amb les xerrades
'ALternatives a La reproducció
de La Carxufa', i des de les

20:30 hores la xeITada
'DesenvoLupament de varie
tals de CQl:wfa repl'Oduides
per Les semiUes'. La primera
d'aquestes va ser exposada pel
director general de Qualitat
Mediambiental, José
Gulliem. També destacar
l'absència del tècnic de la
Consellelia d'Agricultura,
Alfredo Miguel, el qual no va
poder assistir per motius d'a
genda

Ahir dijous, dia 21, va ser el
tom per a les xeITades 'Mercat
d'hortalisses: tendència' i
'Repercusió de La

Denominació d'Origen
Cw:y;ofa de TudeLa: influèn
cies en Les tècniques de cultiu i
en La comercialització'. El
ponent de la plimera de les
dues, Juan Colominas, rer
presentant de la Cooperativa
d'Almeria Coexport va
comentar al respecte de les
seues idees que "el que els
productors, tant de carxofes
com d'altres productes hor
tofrutícoles, han d'intentar
aconseguir no és altra cosa
que produir qualitat, tots
hem d'intentar millorar per
a aconseguír la qualitat més
alta als nostres productes".

Per a avui divendres, dia
22, es farà una de les xerrades
més inetressants, serà a les
20:00 hores i canviarà d'esce
nalÍ, l'Auditori Munjcipal, on
Jesús María Alfaro Alfiba,
presentador del prof,'Tama tele
visiu i coautor del llibre 'La
Botica de La AbueLa', parlarà
al voltant dels remeis naturals
i propietats terapèutiques de la
carxofa.
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La pluja no va poder deslluir la
Festa de Sant Antoni 1999 Breus!

./6 l'vlilllODJ

El crit que més es va sentir pels caners de
Benicm-Ió el passat cap de settnanava ser
el famós i tradicional per aquestes dates:

Visca el Ilare Sant Antoni!!! Un any més, la
festa de S'ant Antoni Abat va ser tot lli èxit tant
de participació com d'expectació als carrers de
la llostra ciutat.

Les celebracions festives van escomençar
dissabte passsat, dia 17 de gener, vigília de sant
Antoni, on gran quantitat de benicar1andos inva
diren la Plaça de Sant Bertomeu per a veure la
típica 'Foguerà' de Sant Antoni i cremar el
dimoni. Aquest acte com cada any, va aplegar
molta gentia, especialment gent jove.

Com sol ser habitual els joves benicar1andos,
i la gent no tant jove, esperaven i.npacientment
que es cremara el dimoni, per anar-se'n baix del
balcó de l'Ajuntament de la nostra ciutat per tal
d'esperm-Ies xarrades de l'Alcalde i membres de
la Confraria de Sant Antoni. Després d'aques
tes, es van dir les típiques 'Lloes', encapçalades
com sempre per Llorenç, autoproclamat 'Loero
de Benicarló'. I després, vingué el rebombori, la
tirada de les coques des de d'aJt del balcó, en
eixos moments va escomençar la particular J1ui
ta per aconseguir el major nombre de coques A
més a més, enguany hem pogut comprovar les
evolucions d'Wl jove llaurador de Benicarló, el
conegut com 'Carabasso', el quaJ té totes les
paperetes de substituir-lo en un futur ja que va
demostrar molt bones maneres a l'hora de cliti
cm- amb les seues lloes (fent-ho damunt d'un
carro durant la cavalcada).

AUTO ESTEllER
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111 dimoni abans de ser cremat

-Diumenge de matí tots a escoltar la 'Missa
Major', per a continuar amb la 'Benedicció dels
animals', on es podia veure a centenm-s de
xiquets i xiquetes amb els seus animalets. Al
vespre la 'Joia-Concurs', on algLms van acabar
plens de fang, i finalment Llla altra 'Cavalcada'.

Com sempre Lma gran festa la de Sant Antoni
Abat-99, esperem que l'any que bé siga almenys
tant espectacular com la d'enguany. Llàstima
que la pluja no va voler faltar a aquesta tradicio
nal festa..

Falla
La Barraca

Mallols

El pròxim diwnenge dia
24 de gener, a les 18:00
bores, la Falla La

Banaca-MaJ1ols de Benicarló
farà l'acte d'inaugtuació ofi-I
cial del seu nou Casal.

Tots els socis, simpatitzants
J anücs d'aquesta falla estan
convidats a tal esdeveniment
que tindrà lloc a la nova seu
d'aquesta falla, al caner
Toledo número 11. A la vega
da es donarà a conèixer tots els
actes que la falla a programat
per a les Falles'99.

Joan Romero

El candidat del pSPv
PSOE a la presidència
de la Ge.neraütat, Joan

Romero, ha estat visitant
durant aquesta setmana a algu
nes poblacions del Maestt'at,
relmint-se amb els alcaldes
respectius, i comentant el seu
programa electoral.

Benicarló
964.47.17.08

Vinaròs
964.40.07.68

estudio~¿

--
ESTELLER IMPORT

1.1 1*1 Fotos en una hora

Benicarló
964.47.17.08

Vinaròs
964.40.07.68

Plaça del Mercat, 1 Benicarló

Telèfon: 964471432



GLOCAL
El candidat nacionalista considera la vivenda un problema per als joves:

Pañella (BNV) vol l'exempció de l'IVA per a la
compra de la primera vivenda dels menors de 30 anys

16 J3NV
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El candidat autonòmic del Bloc
Nacionalista Valencià, Josep
Maria PañeUa, ha proposat que

"la Generalitat Valenciana compense
les despese de l'IVA en l'adqusició de la
primera vivenda de protecció olícial
(VPO) pel' als joves menors de 30 anys,
mitjançant ajudes esconòmiques dil'ec
tes".

Per això Pañel1a va voler afinnar que
la problemàtica "de l'adquisició d'una
vivenda prúpia i les despeses que cal
afrontar per al seu pagament, en un
moment de la vida en que sovint, si

tenen treball, és en precari, esatn impe
dint l'emancipació de molts dels nos
tres joves". El nacionalista no va dubtar
en assenyalar que "aquests joves resten a
casa dels pares només per motius
econòmics, sense poder viure pel seu
compte, ja siga sols o en parella, Totes
les enquestes assenyalen aquesta pro
blemàtica de la vivenda com una de les
més preocupants lleI' als joves valen-
. "clans.

Per tant han de tomar-se mesures, com
aTa "afavol'ir la construcció d'edificis
de PO i mirar d'abaratir el sòl que s'o
ferta a les constructores, sempres pro
curant que la despesa per habitatge

siga la menor possible. Existeix una
mesura que pot utilitzar la Generalitat
que és la compensació als joves de
l'IVA que han de pagar per vivenda,
mitjançant ajudes directes".

Segons el candidat del Bloc, "hem
d'afrontar aquest problema de l'habi
tatge, sobretot encara que no exclusiva
ment el de nous habitatges per a joves,
i l'hem d'afrontal' amb imaginació,
amb mesures com la rehabilitació de les
cases deshabitades dels nuclis de les
ciutats, per ofertar-les després a preus
econòmics, siga de compra o de lloguer,
als joves del nostre País que volen esta
blir-se pel seu compte".

~------~Observatore Mundano 1-----------,

PER J. R. RAMÍREZ

La carxof2
Ja ha començat lma nova ediciò de ]a

Festa de la Carxofa. Aquesta origina]
manera de promocionar nn producte de
les nostres terres ja comença a ser cone
guda fora del llostre telme. Encara que
suposem que pocs vinarossencs vindran a
gaudir de les nostres carxofes, nosaltres
els animem a que vinguen ( igual com
venen a comprar llagostins). Certament,
tota aquesta parafemàJia que s'ha llllmtat
entom a ]a promoció de la carxofa amb
Denominació d'Oligen no està a l'altura

de la poca habilitat que ha tingut el
govem mlmicipal de] PP per fer valer les
qualitats reals de la nostra plincipa1 hor
talissa. Si hem de fer cas del que hem
sentit en els mitjans de comunicació
sobre ]a fèstolTa que es va muntm- el sr.
Fabra a Madrid, per promocionar
Castelló ( i el seu aerop01t) poca referèn
cia es feia a la carxofa benicarlanda. En
canvi les excel·lències gastronòmiques
de certs crustàcis decàpodes sortien per
tot alTeu, al costat del nom d'una ciutat

propera.¿ On estan els nostres polítics,
que encara no han obert la boca per pro
testar per l'agt·avi.?

Per altra banda, i donada la dosi d'ori
ginalitat d'algun restamador local, caldrà
anar pensant en reclamar la Denominació
d'Origen "Angula de Benicarló". Un pro
ducte típicament benicarlando i que els
forasters que vinguen a visitar la ciutat
podran demanar a qualsevol lloc, a Ull

preu molt assequible. Chapeau
'\

RÀDIO BENICARLÓ

EMISSORA MUNICIPAL
107.3 FM

Méndez Nútïez, 91
Telf'_ 47 35 44

BENICARLÓ

LA NOSTRA TELE

Avda. Marqués de BenIcarló, 27
Telí. 471983

BENICARW



LOQAL c:J
Els treballadords de Mobel Récord tornen a la

feina però amb la vista posada en el dia 26
J6J REDACGÓ

La delicada situació que
atravessa la fàbrica de
mobles benicarlanda

Mobel Récord està, de
moment en estat d'estabilitat.
El passat dimarts, dia 19 de
gener, des de les 09:30 hores,
els treballadors de l'esmenta
da fàbrica tenien ingresats al
compte COlTent del banc la
nòmina del mes de desembre
passat i el 25% de la paga
d'estiu.

Fruit d'aquest cobrament,
els t:reballadords van decidir
continuar treballant, ja que la
direcció de l'empresa va fer
anlbar dos camions de mate
rials nous, amb els quals l'ac
tivitat de l'esmentada empresa
recomenç·ava la seua marxa
després de pràcticament W1a

setmana de vaga.
Però que Mobel Récord

continue amb els seus treba
lladors en funcionament no és
del tot definutiu, ja que segons
ens va infonnar el membre del
FECOMA i CC.OO., Atilano
Escobar, "treballaran pen
dents del dia 26 de gener, ja
que aquest és el dia fIXat per
la direcció de l'empresa per
a abonar el 45% de la llaga
de Nadal als seus treballa
dors, els quals tornaran,
molt probablement, a la
vaga si no cobren allò pac
tat".

De moment els treballadors
i la direcció han deixat passar
W1 temps, però no sabrem fins
al proper dia 26 les evolucions
d'aquests altres temes pen
dents de pagament.

El representant sindical

també va comentar que s'ha
"demanat a la direcció el
plan de viabilitat que vol
posar en pràctica l'empresa
per tal de tirar en davant
amb Mobel Récord, i que de
moment no el tenim ja que
s'està elaborant", al respecte
Escobar va dir que "el que si

ens han comunicat és que es
busca a un nou soci que
aporte capital nou, o si no un
nou compmdor que es faça
càrrec de l'empresa".

Segmament en properes
dates es coneixeran noves
informacions del cas Mobel
Récord.

E S restauradors de enicarló van
destacar en la III Gala Costa d'Azahar

J6J AGRUPACiÓ ElviPRESARIAL DE TURIS.ME DE BENICARLÓ

L a passada setmana es va celebrar a
Madrid la nI Gmn Gala
Promocional de la 'Costa

d'Azahar', on es va fer la presentació de
l'estiu Cultural 1.999. Amb motiu de la
mateixa es va realitzar un sopar a l'Hotel
Palace de la capi tal de l'Estat Espanyol

AI mateix es va preparar lm bufet con
jW1t amb plats típics elaborats pels restau
radors de Benicarló, Alcossebre, Vinaròs
i l'Alt Palància. En aquest butet va desta
car una espècie de tOlTe elaborada amb
1.000 carxofes.

La representació benicarlanda va pre
sentar el 'Sorbete de Mandarina' i les
'Carxofes amb Angules' com a plats
típics de la nostra ciutat. El president de
l'Agrupació de Turisme Empresa¡lal,
Manolo Rico va comentar que "les
Carxofes amb Angules van ser el plat

estrella de la nit, ja que és un plat que
poca gent ha tastat"; pel preu tan elevat
de les angules va dir que "les aconseguim
de la ribera de l'Ebre, i el seu preu al
nadal era de 87.500 pessetes el kilo", i
no estava exagerant.

Representant a Benicarló, van acudir,
l'Alcalde, Jaime Mundo, la regidora
d'Agricultura, M.Teresa Traver, i altres
restamadors de Benicarló.

A més, van acudir gent del món polític
espanyol com el nou Ministre
d'Educació, Mal'iano Rajoy; el secretari
d'Estat d'Hisenda, Joan Costa; o el pre
sident de la Diputació de Castelló, Carlos
Fabra. Però no tots eren polítics, ja que
personatges com Norma Duval i Concha
Velasco no van faltar.

Tots van quedar meravellats amb
aquesta gala que va fer més conegudes els
nostres costwns a nivell de l'Estat.
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El Mussol

S'ho mereix la festa?

El mussol, com lTlana la tradició de
venerar cada setze i desset de
gener el patró dels animals més o

menys domesticats, va acostar-se dissab
te a la vesprada a la plaça de sant
Bartomeu per presenciar la crema d'un
dimoni penjat dalt d'una gran foguera.

El mussol escannentat de l'esglai del
passat any no va romandre dalt del cam
panar sinó qne va cercar un bon indret per
guaitar tot l'espectacle del començament
de la festa dels llauradors sense temor de
socarr.imar-se les plomes, així des de
darrera del patró de la ciutat va poder
observar com la plaça s'omplia de gent
per esperar el foc purificador.

El mussol va sentir una gran satisfac
ció al comprovar que els suggeriments
del passat any havien tingut alguna
incidència en els responsables de la festa,
així per primera vegada el camió dels
bombers no s'hi coHocava davant la

porta principal de l'església sinó que
assenyadament es posava al millor lloc
per desenvolupar la tasca del control del
foc sense molestar la visió dels milers de
benicarlandos que s'acostaven a veure la
foguera, malgrat que sembla que a
mossèn Tomàs aquesta excel'lent alterna
tiva no li va semblar massa adient perquè
no podia veure als carros mentTe els
beneïa..

El mussol després de guaitar com es
cremava malament el dimoni per la cos
tum fallera de posar vinga coets, va girar
el cap cap a l'ajuntament per escoltar el
inici de les tradicionals lloes, però només
sentir al lloero d.ir bajanades polítiques
des del balcó del consistOli va alçar el vol
decidit a no seguir enguany la cavalcada
de sant Antoni.

El mussol creu que la Conjialia no es
mereix que un senyor tant poc presenta
ble com Llorens puga espatllar-los la

festa prepal'ada durant tot l'any amb
força sacrifici i molta i]']usió, per això no
pot ser que aC)i'est personatge puga
emprar les seues primeres paraules per
fer publicitat electoral gratuïta del pp i
del Sr. Mundo daVallt del munt de perso
nes de tota mena que s'acosten any rera
any per segu.irla tradició de la lloa critica
o de lloança, però sempre respectuosa.

El mussol al fugir del lloc, segons li
han contat després, s'hi va perdre les
lloes del Frare que des del carro granera
feia amb prou substància i gràcia: l'es
pectacle que va donar Llorens dm'ant la
cavalcada pel poble dissabte nit, i sobre
tot de la seua espantà del dimuenge per la
vesprada i que va obligar als membres de
la cO[TaI'ia a fer de 110eros.

El mussol confia que aquesta vegada
per fi siga la fi dels serveis d'una persona
que des de fa anys tà més mal que bé a la
festa de sant Antoni.

NOM

DOMICILI

Fitxa de subscripció

COGNOMS

POBLACIÓ CP TEL.

Se subscriu a LA 1;4-0- k g~ó. per l'import de: O 4.680 pts (52 nluneros, anual, bonificació 10%) prOlTogable si no
hi ha ordre en contra. Als enviaments fora de Benical'ló caldrà afegir 2.000 ptes anuals.

Forma de pagament: O Domiciliació bancàJ.ia

Remeteu aquesta butlleta i la domiciliació bancària per 4.680 pts (52 números, anual) a Associació Cultural la Feram de I
Benicarló (C! Sant francesc, 95 Casal Municipal· 12580 Benicarló)

fu.gnatura:

BANC/CAIXA

AoRE:::c,çc:.'A:..- .

NOM I COGNOMS DEL TITULAR DEL COMPTE

Codi de Compte Entitat Sucursal

d

Domiciliació bancària

POBLACIÓ

Control Compte número

de 199

CP

Senyors: els demano que, fins a una nova ordre, atengueu els rebuts que els presentarà l'Associació ClIltllralla F'er:un de Benicarló per l'im-

port de subsclipció a LA 1;4-0- k g~. ...

Signatura: d de 199
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Plats típics

ABenicarló tenim Im bon grapat
de plats típics, però anem a par
lar-ne únicament de dos: del que

solen fruir els membres del pp rics i d'un
altre plat que ens acompanya totes les
lutS a la resta de mOltals, als del pp
pobres i a tots els altres ciutadans.
Aquests plats típics són: les carxofes
amb angules i el bullit.

Qui no sap que les carxofes amb
angules és un típic plat de Benicarló?
Carxofes del tenne i angules del liu,
quan plou, i quan no plou del Barranquet.

Tota la vida s'ha dit:
els rics, del PP, és clar,

carxofes amb angules,
els pobres, un bon plat de bullit.
(Visca el Pare Sant Antoni)
A que venen totes aquestes poques

soltes que estic escrivint?
Doncs bé, l'altre dia a Madrit (amb t

de Madrit i no a z com fan alguns) es va
fer no sé quina mostra de la província de
Castelló i alli es va presentar com a plat
típic de Benicarló les famoses carxofes
amb angules. Pot ser estaven molt bones
però el que es diu típiques ...

Per altra banda, els vinarossencs es
van empOltar llagostins de Benicarló, o
de Peníscola, o d'Alcossebre, però no de

Vinaròs. Si no ho creieu mireu cap ói1
van les seues barques.

Ja ho sabeu, benicarlandos, si no
voleu ser persones menudes, mengeu
carxofes amb angules.

Una salutació per a tots.
A.J. V.G.

Perdó, no vos he dit el preu de les
angules del Delta: més de 80.000 pesse
tes per quilo. Vos deixo a vosaltres que
ho calculeu en euros, així aneu practicant

U)
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MES DE GENER
DE L'ASSOCIACIÓ

DE LA DONA

L
a darrera activitatorrganitzada per
l'Associació de la Dona per al mes de
gener, seraà la visita al Museu:

Dijous dia 28
Visita Cultural al Convent de Sant Francesc

de Benicarló, amb la presència del director i
monitors de l'Escola Taller, on ens mostraran
l'estat de restauració d'aquest durant el període
que ha transcorrregut d'aquesta 2a Escola
Taller. També es visitarà el Museu Arqueològic
que està ubicat al calTer Major (en 1'Antiga
Presó).

Concentració al Casal Municipal (I6:30h).

HORARIS FESTA
DE LA CARXüFA'99

Demà dissabte, dia 2,3, a les 18:00 hores i
al Parador de Turisme de Benicarló,
inauguració de la Festa de La Carxofa

1.999, presentació oficial de la Denominació
d'Origen 'Carxofa de Benicarló' i s'entregaran
els premis del Concurs 'Cartell de la Festa de la
Carxofa 1999', Després, des de les 20h 'T'on-da
Popular de Carxofes' en la Plaça de la
Constitució.

Per al dimnenge 24 a les 10:00 hores, misa
Major amb J'ofiena de 'Carxofes, aigua i tena.
VI Demostració Gastronàmica de la Carxofa
de Benicarló en l'avinguda Joan Carles 1, eixe
mateix matí, a les 12:00 hores.

Per a concloure a les 13:00 hores, la degusta
ció dels plats presentats en la demostració.

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

.... SANT ANTONI.
A veure quan canVien els
membres de la Confiaria de

Sant Antoni al 'loero '
Llorenç, ja que esta més vist
que Jesús Gil.
Han de donar pas a joves com
lm nou 'loero' Carabasso.
.... LAVEU.
Membres de la redacció i de la
direcció ciel setmanari. La Veu
de Benicarló, soc un fidel lec
tor que voldria animar-vos a
que continueseu amb la matei-

xa línea infonnativa.
M'agradaria que continueu
fidels al vostre treball, i sobre
tot que únicament infonneu
de Benicarló, que és el que
ens interessa.
No m'agradaria veme cap
ennita a la portada de La Veu
que no siga la nostra de Sant
Gregod, la febre dels diners
no té que afectar a La Veu.

• Càlig CF-Rossell.
És veritat que el passat diu
menge al p31tit Càlig-Rosel]
van pegar-se els dos equips?
.... CONTESTACIÓ.
Estimat lector, ens vam posar
en contacte amb gent que va
presenciar el paItit de :fhtbol
Càlig-Rossell i ens van c0!lfir
maI" que es va fonnar una
'taIlgana' i van haver cops de
puny, .i on u~ j~gador de]
Càlig CF va ser exp~l!sat.

Esperem que no es torne a repetir.
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Joan Brusca, J.A.VeJie, R i M.Piñana, i Rosa Lluch seran els membres

La Unió renova la seua executiva local

q

,16 UNIÓ DE LLAURADORS
--------~------

L
a Unió de Llauradors i Ramaders
COAG de Benicarló va renovar la
passada setmana la seua executiva

local, durant el t:rascòlTer de l'assemblea
general ordinària celebrada als salons de
l'antiga càmara agrària, i a la qual van
assistir més de 80 associats d'aquesta
organització professional agrària.

La nova executiva local ha quedat for
mada per Joan Brusca, José Antonio
Verge, Miguel Piñana, Rosa M. Lluch, i
Romeo Piñana; tots ells assesorats pel
Consell Local que és l'altre organisme de
que disposa La Unió de LlaLU'adors i

Ramaders en a questa localitat.

Joan Brusca va destacar
l'important augment de l'a
filiació aconseguit i la gran

.capacitat de resposta a tots
aquells problemes que
tenen els llauradors beni
carlandos

Joan Brusca, SecretaJi General de La
Unió en Benicarló, va fer un repàs de les
actuacions de l'organització al llarg dels
dalTers tres anys, durant els quals va des-

tacar l'important augment de l'afiliació
aconseguit i la gran capacitat de resposta
a tots aquells problemes que tenen els
l1aLU'adors benicarlandos. '

Brusca va destacar en la seua interven
ció la f,'ran participació dels membres de
La Unió al Consell Agrari Municipal a
través de propostes serioses i ben argu
mentades, la consecució d'ajudes per a la
reposició dels plàstics dels hivernacles de
1996 i de les casetes de decomisos de
cadàvers d'animals a les granjes, l'apro
vació de l'ordenança del medi l'mal, les
indemnitzacions aconseguides per semi
lles defectuoses o les expropiacions de la
Renfe.

Festa de Sant Antoni al Col.legi Francesc Catalan
J!to CP FRANCESC CJi7ALAN

D iu el refi'any que "de la festa"la
vesprada", i així és com va
començar la de Sarít Antoni per a

l'alumnat de la nostra escola, ja que com
a cloenda de les diferents activitats que es
van realitzar al llarg de la setmana, vam
poder gaudir d'tma vesprada d'arrelament
d'una de les més importants tradicions
populars de Benicarló.

De fet, les activitats van començar al
mes de novembre amb la participació al
concurs de dibuix i lloes organitzat per la
Confraria de Sant Antoni, i bé està recor
dar que el nostre company de 4t, Nestor
Blasco Garcia, va guanyar el tercer premi
del concms de lloes.

Durant la setmana, a més de les expli
cacions referents a una de les h'adicions
més alTelades a Benicarló, també tots
vam fer les lloes per a recitar-les la ves
prada de la festa.

Divendres 15 vam fer la festa grossa,
així pel matí les majorales de la Cofraria
de Sant Antoni ens va repm1ir a tot l' a
IUlnnat del cenh'e una coqueta beneïda, i
per la tm'da van muntar la nostTa foguera
amb tres dimonis fets pels alumnes d'e
ducació fnfm1til al bell mig del patí.

A pmtir de les 16:30 hores diferents
alwnnes de cada nivell, començant per
tres anys, vam recitm' o llegir algunes de
les lloes fetes dmant la sehnana acom-

•

panyades amb la musiqueta de la festa de
Sant Antoni tocada amb dolçaina i tabalet
per dos mestres de l'escola, per finalitzar
Nestor va llegir la seua lloa.

Finalment li vam pegar foc a la fogue
ra feta de les restes del pessebre de Nadal
i de les p01tes i armaris canviats o trencats
durant les obres fetes el passat estiu a
l'escola.

Tot això va ser el preludi escolar de la
festa que començaria hores més tard i que
organitzada per la Cofhtria de sant Antoni
durant dissabte i diumenge va mobilitzar
a milers de benicarlandos.

AlUllliles de sisè d'EP del Col'legi
Públic Mestre Francesc Catalan de
Benicarló

Sant Antoni era un home,
i el dimoni una serp,
per això quan el veig a la foguera
em poso sempre a cantar.

L'alcalde la piscina ens fa,
molts milions li costarà,
però com no h~l pensat en el camí
tota la gent s'embrutarà.
Els pares i mares del Catalan
amb algun municipal estan enfadats
perquè en lloc de dirigir el trànsit
es fiquen a mirar o xerrat'.
Sant Antoni i el porquet
amb l'alcalde estan enfadats
perquè el menjador del Catalan
a aquest pas els xiquets mai no veuran.
A l'alcalde de Benicarló
esta lloa li direm
que 00 es menge totes les coques
i que eDS les deixe per als demés.
NestoJ' Blasco Garcia
4t d'educació primària, 9 anys

Lloa guanyadora del 31' Premi del
Concms de lloes de la Confiaria de sant
Antoni
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Presentació de la Falla El Caduf,

la primera de 1999
r6 REDACCIÓ

destacar que l'artista del
momunent d'enguany és
Antonio RoseU.

Desitgem SOlt a la Falla El
Caduf.

com sempre, el lloc escollit
per a realitzar aquest acte de
presentació, on el president de
la Falla El Caduf, Marcelino
Domingo Pruñonosa, va fer
d'anfitrió durant el nomena
ment dels càrrecs escollits pel
membres de la comissoó d'a-

questa falla per a l'any faller
1999.

Els cànecs per a enguany
són: Fallera Major, Beatriz
Pellicer; Fallera Major infan
til,Marta Llopis; Faller
Major Infantil, Reman
Se....at; Madrina de la Falla,
Maria José Bayar..i; i Dama
del Foc, Ma..ia Pilar Miquel.

Per la seua part, el mante
nedor d'El Caduf d'enguany
va ser David Caihuelas
Armentano, el qual va esti
mular tothom amb les seues
paraules de recpolçament cap
a les festes més gT311 de
Benicarló.

La regidora-delegada de
Falles, Edume Roca, també

.Les rallcl-C<¡ dc la lialla El Cadur duranlla Ilrt:Scntació dc dissabte passat I va dedicar tmes paraules; i

L
es presentacions falle
res van escomençar el
passat dissabte, dia 16,

amb la presentació de la falla
El Caduf, una de les més anti
gúes de Benicarló.

L'auditori municipal va ser,

La veu del .
cJ.nema

PER M.J. MURPHY

De ahora en adelante

FITXA TÈCNICA

DIRECTOR: 1(i.cfiard.Lagravenese

PRODUCTOR: Mi.cfiaefSh.amberg
GUIÓ: 1(i.cfiard.Lagravenese
MÚSICA: (jeorge:Fenton
IMATGES: Jofin 'Baifey
PROTAGONISTES: !Jioff:g !Jiunter;

'1Janny '1Jeo/uol i Queen .Latijafi.
GÈNERE: drama.
MÉS INFORMACIÓ:

cfesamegutfa unapàgina web

L
a dona d'tms dels metges més
importants i adinerats de la
Cinquena Avinguda de Nova York,

reconeix que té una vida plena de privile
gis, els quals van desapareixent poc a poc
degut a que el seu marit la deixa per una
dona molt més jove.

Aleshores Juditb Nelson (HolJy
I-1w1ter), la protagOlústa, es troba sola i
desconsolada, i es veu obligada a viure
una nova vida c31Tegada de silènci i de
records que la fan sentir-se fmstrada i
acabada.

Però de sobte ap31'eix una espuma
d'esperança en la vida de Judith, i desco
breix a Pat (Danny DeVito), l'ascensoris-

ta de l'edicfici on ella viu. Amb la seua
presència naix en Judith unes renovades
ganes de viure, ja que el simple fet de p31'
lar en Pat li donen la tranquiJitat i espe
r311ça mecessàries per a continuar en
davant.

Aquest dr31nàtic film sorgeix degut a
que el seu guionista, Richard
Lagravenese, va rebuscar fins u'ohar una
història original la gual va resultar tota
una aventw'a plena de sentiments.

Cal destacar t3111bé que en aquest film
té una protagonista especial, l'acniu, can
tant i empresària Qeen Latifah, la qual
ajuda a la protagonista a eixir en davant.

FOTO - ESTUDIO

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

Si vols tenir veu: compra-te-la!

LAV~kE~
El setmanari

que més parla
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DE DIUMENGE A DIUMENGE I

Nova derrota del
CD Benicarló (0-1)

J6 PACO DELCASTILLO 1 RODOLf'O SERRANO

Malgrat la meua deplo
rable crònica de la

. passada setmana,
ningú de la direcció de 'La
Veu' ha gosat dirigir-se a mi
per a anticipar-me el meu aco
miadaInent. Per tals motius,
aquesta setmana continuaré
castigant-lo, estimat lector,
amb una visió absolutament
subjectiva del que va al camp
de 'La CaIxofa' diumenge pas
sat.

Com que els meus coneixi-·
ments de futbol són inversa
ment proporcionals als anys
que vaig complint, no sé ben bé
com explicar-li el que va passar
al Municipal que porta el nom
de la nostra hortalissa aIllb
denominació d'origen. L'equip
local va presentaI' una fonnació
a la qual destacava l'absència
de jugadors del poble (feia
molt de temps que no es veia).
Aquesta circumstància encara
és més preocupant si tenim en
compte que l'entrada de tres
jugadors locals no va fer can
viar el mal joc que va exhibir
l'equip al llarg dels noranta

minuts. Penso que no és e!
moment de buscar culpables,
simplement estem passant una
segona crisi ocasionada per
una mala ratxa de resultats, i
pot ser es nota una mica de
desengany per part d'alguns
dels jugadors. Per cert, m'han
dit que LlÚ de la Haba vol dei
xar l'equip. Ja s'ho farà.

Caldrà fer alguna
mena de sortilegi per
contrarestar aquesta
energia negativa per
veure si millora el
joc. El partit se'm va
fer llarguíssim mal
grat anar perdent
gairebé tot el partit

Després de cavilar molts
noms he a111bat a la conclusió
que l'autèntic culpable de tot el
que passa és el meu veí de llot
ja, l'estimat Lluís GUaI·ch.
Aquest COmpaI1Y de tribuna és
el veritable malastruc del

Benicarló. Cada vegada que
ens obsequia amb la seua ines
timable presència perd el nos
tre equip indefugiblement.

Caldrà fer alguna mena de
sortilegi per contrarestaI'
aquesta energia negativa per
veure si millora el joc. El partit
se'm va fer llarguíssim malgrat
anaI' perdent gairebé sempre.
Els xuts a porta es poden
comptar amb els dits d'una mà,
i les ocasions claI'es de gol a
penes van existir.

Però el que més em dol no
és la delTota. Allò que em senta
realment malaInent és perdre
contra llil equip tan mediocre i
aIub una samarreta tan fúnebre
com és l'Almassora. Per si això
no fos suficient, e! Benicarló e!
va obsequiar aInb dos regals: el
primer el gol, i el segon un
penal que van malbaI'atar amb
el pOlter de! CDS absoluta
ment venut. Total tres punts
més que volen del Municipal.

Al final del PaI·tit moltes
cares llaI'gues entre els pocs
aficionats que van acudir al
Municipal de la CaIxofa, que
es van tornar exultants i desfi-

ciosos tot pensant en la festa de
l'ídem que es celebra aquesta
setmana. L'esmentada comme
moració ja va tindre el seu prò
leg a MadI1d, on el nostre pro
ducte m'han dit que va ser
l'autèntica vedet de la macro
festa organitzada per la
'Provinsial Diputació
Provinsial de la Provfnsia'.

Aquesta festa ens fa tornar a
les nostres aITe!s i es símbol del
nostre poble. Podriem dir que
la caIxofa és 1ma metàfora de
SenicaI·ló.

El proper paItit, diumenge
vinent, es disputaI'à novament a
casa, davant l'equip del Nules,
uns dels equips més forts de la
categoi1a, encara que ha pOltat
una trajectòria molt inegular.
Serà des de les 16:00 hores al
Municipal de la CaIxofa, enca
ra que algú no s'ha enterat
d'això (i es crega que s'havia
de jugar a la capital dels semà
fors).

Encara
a

no
subscrit

..

t'has

'" ... -~ ¡; .... " ">'~
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Els homes de Miki van concloure la primera volta golejant~

TriolDf del Proyastec davant el Sabadell

CF Benihort

El Proyastec - Beyso FS
de Benicarló va con
cloure la primera volta

del campionat de la Nacional
'A' de futbol sala amb una tre
ballada victòria davant el CN
Sabadell, quart classificat, el
qual sempre va lluitar d'allò
més per treure alguna cosa
possitiva de la pista benicar
landa.

Els homes de Miki van
eixjr a l'atac, com sempre, i

J6 KOSECKJ MATEU

Proyastec-Beyso FS - 8
Chus; Valera, Paredes,

Pana, Josema- cinc inicial
Fabregat, Jesús,i Nano Serra.

eN Sabadell - 5
Ignacio; Jordi, Óscar,

Enrique, Raül- cinc inicial-,
Luís, Antonio, Ulloa,
Alejandro i Ramirez.

Gols: l-O (min. 2) Paredes;
2-0 (min. 4) Valera; 2-1 (min.

7) Óscar; 3-1 (min. 17)
Paredes; 3-2 (min. 23)
Ramírez; 4-2 (min. 24)
Paredes; 5-2 (min. 29)
Josema; 6-2 (nun 30) Jesús;
6-3 (min. 32) Ulloa; 7-3 (min.
33) Josema; 7-4 (min. 36)
Ulloa; 7-5 (min 37) Ramírez;
i 8-5 (min. 38) Josema.

incidències: més de 100
espectadors al pavelló polies
portiu, es va notar la Festa de
Sant Antoni i les Falles. La plantilla del Proyastec-Beyso FS abans del partit de dissabte

als 4 minust ja es gaunyava
per 2-0, gols de Paredes i
Valera. Els de Sabadell van
escurçar el marcador, però un
altTe gol de Josema va deixar
el 3-1 del descans.

A la segona meitat els cata
lans van eixir a defendres i
van arribar a perdre per 7-3,
però van reaccionar (7-5), i
Josema van t<Ulcar la golejada.

Van destacar Paredes i
.Josema amb 3 gols cadasqun.

El CDB Juvenil es coloca en llocs de descens a 2a

Empat al camp del San Pedro

1-2
8-4
2-9

2-12
1-3
0-6
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San Pedro - 3
COB Juevnil- 2
Alineació del CDB Juvenil:
Smnuel; Calvet, Rodolfo, Díaz,

Bosch; Gotzon, Cano, Cm·acuel
(Ramia, mm. 55), Eloi Llopis;
Abella, i Dani SelTa (ApaIici, mino
83),

Gols: 1-O (min. 59); 1-1 (min. 77)
Cano.

incidències: poca i mala gent al
cmnp del Sml Pedra.

El COB. Juvenil va aconseguir
lli] empat al camp del San
Pedra, cmnp on sempre s'ha

tractat malmnent als conj unts de
Benicm"ló.

A més a més, podem afilmar que
si un empat fora de casa sempre és
bó, en aquesta ocasió no podem afir
mar-ho, ja que l'equip dirigit per
Ximo Pérez es situa en el tercer lloc
per la cua, es a dir, en llocs de des
cens a 2a regional.

Els benicarlandos van dmninm· el
partit, però fora de casa no pots per
donar, a la pIimera meitat es va fallar
clares ocasions, i per això a la sego
na els castellonencs es van avançar
al marcador.

Seguidament el porter Sanchez
(que no sabem per què tira els
penals) va fallar un penal, que d'ha
ver estat mm·cat hauria suposat la
victòria, però el gol de Cano tan sols
va servir per a empatar.

J6 CF BENIflORT

Cadet i Infantil 'A' guanyen al
CF Pto. Borriana

E
l passat cap de setmana, van tomar-se a dis
putar pmtits de les diverses categories del
Futbol Base provincial on participen els

equips del CF BeruhOJt.
El Cadet va guanyar en casa davant el Pto.

Boriana Cadet per 1-0, on els berucarlandos van ser
més efectius.

L'Infantil 'A' també va guanyar (3-1) a l'infan
til del Pto. Boniana, els xiquets estan en les posi
cions del mig de la taula classificatòria de la
Regional Infantil. L'InfantiJ 'B' va perdre a casa
davant el Vinaròs 'B' per 1-2.

La resta de resultats van ser:
Traiguera - Aleví A
P.Torrenostra - Aleví B
Aleví C - Peníscola A
Chert - Benjamí A
P.Torrenostra - Benjamí B
Benjamí C - Peníscola A

.,.
.)j
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El Seniol' de PI'efel'ent S-21 CR Bló. Ceràmicas Rillo va guanyar

SENrOR MASCULí.
(2" AUTONÓMICA)

El Quart va ser
molt superior al

CMalloms CB. Bló.

CB.Qum-t - 80
C Malloms Benicarló - 64

Anotadors del CB
Benicarló Sènior Mascu!i:

Claudio, Lara (8), Sora
(l4), laime (21), Cherta,
Comes (7), Peña, Gómez (6) i
Villegas (8).

Àrbitres: Prieto (principal)
i Iñiguez (auxiliar).

Parcials: 16-4, 24-14, 32
30, i 43-3] (la part); 49-40,
60-53, 70-58 i 80 64 (final del
partit)

Tirs lliures: 2I de 24.

N ova den'ota del Club
Bàsquet
Construccions

Malloms Benicarló, en aques
ta ocasió a la pista del CB
Quart, lm dels equips més
forts de la categoria, ja que és
e líder de la 2a Autonòmica.

Als 9 minuts de partit amb
un clar 22-8 l'equip benicar
lando havia deixat escapar
totes les seues opcions de sor
prendre al líder de la catego
na.

Encara que el porcentatge
de tirs lliures va ser molt bó, i
que es va realitzar un més que
acceptable 20n temps, res van
poder fer els jugadors benjcar
landos per tal de intentar aITe
glar el nefast inici de paItit.

De totes les maneres són

altres els partits que s'han de
guanyar, encara que va ser una
llàstima ja que en Quart no es
perdia res i s'habria pogut
guanyar molt.

Aquesta setmaIla tindrem
bon bàsquet a Berucarló, ja
que el C. Malloms rebrà la
visita del CB Burjassot, espe
rem que siga una nova victò
na.

ALTRES RESULTATS

Penya La Merla - 67
Cer.Rillo S-21 B1ó. - 70

Anotadors del CB
Benicarló S-2J A1ascu!i:

Eloi (9), Galan (1), Agustín
(19), Claudio (26), Salva,
Antonio Miguel (3) i Ruzafa
'Rufi' (JO).

Gran victòria aconseguida,
en un dels millors partits de la
temporada, .pel Ceràmjcas
Rillo, pese a tindre 4 impor
tants baixes. Tot i això l'equip
va saber vèncer amb tota justí
cia en llna complicada pista.

El partit va ser molt bó en
defensa on es va guanyar sem
pre al rebot i es va controlar
sempre allivaL En atac la cla
redat d'idees va pennetre ano
tar de foraIua clara al contra
colp.

L'equip davant els de Vila
Real va estar molt bé, esperem
que el seu tècnic Manolo
Llorach continue treballant
tant bé com fins ara.

CB.Bló. Junior Masc. - 65
CB. Almassora - 51

Segona victòria consecuti
va d'aquest aI1Y 1999 on els
luniors benicaI'landos van
doblegar per 14 pimts als de
l'Almassora

Amics del Bàsquet - 48
CB.Bló. Cadet Masc. A- 68

El Cadet Masculí va derro-
tar al conjlmt dels Amics del
Bàsquet per 20 pimts de
diferència, els de Castelló van
demostrar ser iUlS autèntics
'AMICS'.

BÀSQUET FEMENÍ

CB Bló. SeniOl' Fem. - 50
CB Soneja - 29

Jugadores CB Benicarló
Sènior Femeni:

Raquel, Dolores, Noelia,
Marta, Mayte, Iuma, Davinja,
i Bea.

El Soneja no va ser rival
per a les jigadores benjcaI'lan
des, les qualja estan al4at lloc
en la classificació.

CB B1ó. JuniOl' Fem. - 54
CB Almassora - 26

Les Junjors van apallissar a
les d'Almassora per 28 punts
de diferència.

CB. Consolació - 35
CB Bló. Cadet Fem. - 27
Les més menudes van

came derrotades per 8 punts
jugant un bon partit

• SE.R MAESTRAT

TRES
._. _.

SON MULTITUD
DE OYENTES

• RADIO E.HRE

Cadena DIAL

40 Prin4Gipales

Cadena SER

• ELS PORTS RAUIO (Morel'a)

SU NE.GOCIO LO CONOCERAN 8"1 _000 OYENTES



TOT EL QUE ES COU A BENICARLÓ I COMARCA
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.DIVENDRES 22
~ Xerrada dins la
Festa de La Carxofa'99.
Des de les 20:00 hores
xerrada sobre els remeis
naturals i de les propie
tats terapèutiques de la
carxofa. Estarà realitzada
per Jesús María Alfaro
Alfiba, presentador del
programa televisiu i
coautor del llibre 'La
Botica de la Abuela'.
Lloc: Auditori
Municipal.
DISSABTE 16
~ Presentació DO
Carxofa de Benicarló.
Presentació oficial de la
Denominació d'Origen
Carxofa de Benicarló al
Parador de Turisme, des
de les 18:00 hores.
També inauguració de la

Festa de la Carxofa 1999
i entrega de premis del
cartell anunciador 'Festa
de la Carxofa 1999'
DIUMENGE 24
~ Festa de la Carxofa.
Des de les 10:00 hores
misa Major, i a les
12:00h als carrers peato
naIs de Benicarló la VI
Demostració
Gastronòmica de
Carxofes de Benicarló, i
a les 13h la degustació i
entrega de premis.
DIUMENGE 24
~ Futbol.
Des de les 16:00 hores i
al Camp Municipal de
'La Carxofa', interessant
partit de lliga a la
Regional Preferent, entre
els equips del CD
Benicarló i el Nules. La regiduria d'Agricultura i el Consell de la Denominació d'Orig.

Carxofa de Benicarló ens presentaran la Festa de la Carxofa'99

Por siempre j·amós i El milagra de P Tinto
••• la revitalització de la història de 'La Cenicienta' al Regio

-

16 REDACCiÓ

El Milagro de P.Tinto (Capitol),
aquest film dels germans Javier i Guillermo
Frasser ens nana la atípica història de P.Tintoi
d'ü1ivia, els quals' volen fOlmar W1a família
nombrosa, i així disfrutar de la resta de ks
seues vides. Però els anys han passat i els fills
no han anibat, 50 anys després algo oconerà.

Por siempre jamas (Regio), el clàssic
conte de 'La Cenicienta' dels germans Grimm
s'ha revitalitzat en mans del director i coguio
llista Andy Temlant, el qual ha dirigit pel'Hcu
les com 'Só/o dos tontos se enamoran'.

En 'Por siempre jamós' tindrem a Drew
Banymore com a protagonista d'aquesta histò
ria ambientada al segle XVI, la qual haurà de
plantar cara a la seua tenible madrastra,
Anjelica Houston. Com sempre l'encantadora
protagonista farà que el príncep de la pel' Lícu
la s'enamore d'ella.



GÚLTtHA

Cò.......ic
------

EL CÒMIC SETMANAL DE

XAVIER BURRIEL

,AQvéSTA
5(; BuiPA
AvTOMA
ri '-Moll; JJr

""

FA HORES
QvE?' Busc.o
i NO N'HE
p~S (.(>6ER I

CA' "..

si 611 c.DM tiGf\, AMB PA
Pril!.ER.ES o SHISE:, SEMPRE
f1i HA- ME'RDA PêR A .,..¡ RAR,

p.\i~A GiLiTt>, VESC.R~slML
(.tf~1 "¡TE c.ot-\o G~oR.i2.oS ...
AtMAM()? MAMotJes ...

c.~ê" qUE A L'ESLO~AtJ

lS "TitJPR.iA QuE "Fec.il't l/

l' ~sc:vSRE: !..As PAPE L.E r¿A~
AI. cARr¿ER. vifJARor (. "

l'fOLTS, ALT/iES cARIlE:RS)

o FeR. ufo/A PêrirA. ,
AMB UNCOR~e- C.C.lD

Ro TV <.A DO A. '"

~@

~¿t~
q,0 ~~~y

tA.t."""' ..._

~........,....
tO............... "(fP--

, I ,
"-

l1;:. '~~~\ '-

o "OfSC.VBRé cAS, PAPé-
t..ERAS II t:. #J ci ¡.(c~ pe è.
IIv (JEe: ...

Cartellera de Cinema
Benicarló i Uinaròs

div 22-dill 25
Benicarló Vinaròs e

O
ïm
-<
men
-t
m
;e
m
O
e-Ci)

~
ï

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
VERYBAD

THINGS

Divendres
22:30

Dissabte
19:45 i 22:30
Diumenge

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

19:45 i 22:30

el••1. ~ "1!Ih\\A
PRÀCTICAMENTE

MAGlA
EL MILAGRO
DEP. TINTO

Divendres
22:30

Dissabte
19:45 i 22:30
Diumenge

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

19:45 i 22:30

PORSIEMPRE
JAMA.S

Divendres
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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