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El re2didor d'UrbanisIlle, J.A.Maña, i els re2idors de l'oposició
J.Sanchez <PSPV-PSOE) i E.Moya (BNV) parlen sobre els projectes
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~J~~ Una puntxant i rasposar- panissola per a la mala
gestió econòmica de

l'equip de govern del PP, i espe
cialment per a la regidoria
d'Hisenda, degut a la modifica
ció del pressupost'99 en 200
milions i la necessitat de perdo
nar un deute de 26 milions.

~_ Un gr~ basquet de
IV- J

carxofes per a
l'Associació Cultural Alambor,
la Penya El Setrill, i la Fundació
Caixa Castelló-Bancaixa, les
quals han organitzat la presenta
ció de la novel'la del vila-realenc
Vicent Usó i Mezquita, 'Tan
oberta com sempre'.

El futur del Port, ...opinions
polítiqes per a tots els gustos
'informe especial que va realitzar en exclusiva La Veu
de Benicarló publicat al passat número d'aquest set

___ manari ha suposat un altre debat al món polític benicar
lando, com sempre ni PP, ni PSOE, ni BNY, s'han posat d'a
cord.

Els actuals governants, els del Partida Popular, es curen en
salut i únicament fan referència a que els projectes presentats
són per a 'mil/orar' urbanísticament l'entorn portuari, i no ho
consideren privatització, ja que són concessions "permeses
per la Llei".

A l'oposició, els del PSOE parlen de la falta d'un projecte
que clarifique les futures obres i modificacions del port; i els
del BNV critiquen la excesiva volumetria que tindran el casc
comercial i les naus de construcció de barques.

La solució, el temps ens la donarà, però esperem que el que
es faça siga el millor per al ciutadà, per al medi i que s'ajuste
a totes les lleis. I mentres el poble de Benicarló calla.
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EL TEf1A DE LA 5ffi1ANA [2]
Representants de les tres (orces polítique.fllocals amb representació a l'Ajuntament opinen per aLa Veu

Els partits polítics parlen dels
projectes del futur Port de Benicarló"

r
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D esprés de l'infonne
especial realitzat al
daner número de La

Veu (editat la passada setma
na, 12 de febrer de 1999) on es
parlava dels projectes d'un
nou POli Esportiu i lUl Mur
Dàrsena per al futur port de
Benicarló amb panoràmiques
possibles i actuals-, des de la
nostra redacció hem volgut
saber que opinen els partits
polítics locals.

Per aquest motiu van con
versar amb lUl membre de
cada força política per tal de
que ens parlaren al voltant de
tres aspectes: 1- Lajustificació
del vot (favorable o abstenció)
per part del partit correspo
nent; 2- Si aquesta concessió
suposarà lIUa privatització del
Port de 8enica.rló; i 3- Si no
pareix excesiva la volumettia
projectada.

El regidor d'Urbanisme de
l'Ajuntament, J.A.Maña
(PP), va comentar per a aquest
setmanari que el vot favorable
del seu paltit és degut a que
"hem buscat una solució glo
bal a l'entorn del port de
Benicarló i a la seua situació
urbanística".

A l'hora de tt"actar el tema
de la possible privatització del
port Malla comentava que "no
estem davant una privatitza
ció del nostre port en cap
cas, ja que allò que es realit
zarà és un us privat d'un
espai públic permés per la
Llei, mitjançant una
Concessió Administrativa
permessa per la Llei". Així
mateix va deixar clar que "la
gent podrà anar al port tran
quilament, encara que hi
hauran unes zones restr'ingi
des per als vehícles, els quals
tindran les seues zones per
l'aparcament".

L'altre tema que va tractar
el regidor d'Urbanisme va ser
el de la volumetlia, "no és
excesiva la volumetria 1)J'e
vista, ,ja que s'ha redtiit en
una tercera part". Encal'a que

en un principi sembla excesiva
la vohunet:ria, Maña, va
comentar que "allò més
important és com es distri
bueix la volumetria i com es
tracta aquesta, hem de tin
dre en compte que els volu
mens són molt sofrits". Per a
concloure va comentar que des
de fora del port "sí es podrà
veure el port esportiu, ja que
no existeix cap muro panta
lla que impcdisca la visió;
segons on ens posarem veu
rem una cosa o una altra".

Per part del PSOE va con
testar a la trucada de La Veu el
regidor J.Sanchez, el qual
argmnentava tres motius pels
quals el seu partit es va abstin
dre, "primer, les conversa
cions amb les empreses les
ha fet exclusivament l'equip
de govern; segon, estem par
lant d'un projecte que desco
neixem, es a dh; tan sols
tenim un avantprojecte, per
què no sabem ni l'impacte
que tindrà el port, ni hem
vist cap plànol, ni maqueta
ni res de res, únicament
tenim unes dades mínimes
que no ens donen la distribu
ció exacta de la superficie; i
tercel; no s'ha fet el Pla

Especial, i encara que
Conselleria concedirà l'a-
provaclO del projecte
l'Ajuntament no podrà
donar ni llicències ni el per
mís d'obres, degut a la falta
d'aquest Pla Especial, ja que
sinó s'estarà actuant en con
tra de la Llei".

En qUallt a la privatització
Sanchez va dir que "allò pri
vat i públic es poden comple
mentar sempre que siga bó
pcr a Benicarló, tot i que
seria perillós que els interes
sos privants superaren els
públics".

Per a conclome el socialista
va dir que "teòricament la
volumetria és excesiva, enca
ra que no podem afirmr-ho
rotundament fins que no tin
guem un projecte, i no un
avant-projecte", i va comen
tal" que des de fora "em sem-

J. S:ínchez (PSOE)

bla que no podré veure el
Port Esportiu, ja que veuré
el casc comercial, les naus i
el muros. Esperem que el
port esportiu no siga una
excusa per a l'explotació de
comerços al nostre port".

Per a E.Moya (BNV) l'abs
tenció es deu a que "nosaltl'es
no estem en contra d'actua
cions dintre del port sempre
i quan es facen amb les
necessàries garanties de con
trol i seguretat". Per al BNV
"és inacceptable que

l'Alcalde firme precipitada
ment un conveni d'aquestes
característiques, en contra
dels informes tècnics muni
cipals, a 4 mesos vista de les
Eleccions, quan en vuit anys
no ha estat capaç de gestio
nar una planificació del
entorn portuari".

En quant a la possible pri
vatització va declarar que

Enric MOYll (BNV)

"tota ocupació dels terrenys
públics pel' empreses priva
des s'ha de fer respectant
escrupolosament la legalitat
vigent, per això nosaltres,
ara fa any i mig, vàrem
demanar que es redactés el
Pla Especial, que a més hau
ria d'incloure un Estudi
d'Impacte Ambiental tal
com estipule la Llei".
Aquesta posibilitat sempre ha
estat rebutjada per l'equip de
govern del PP.

Per a concloure, el regidor
nacionalista ens va donar unes
dades respecte a la vohunetria
dels edificis previstos: "es
construiràn 10.000 m2 de
superficie (equivalent a 3
Mercadones) amb una volu
metI'ia total de 50.000 m3
(equivalent a 150 habitat
ges). L'alçada dels edificis
comercials superaorà 5,5 m
l'Av.Marqués de Benicarló, i
les naus industrials doblaràn
l'alçada de l'actual mur de
Llevant". Que cadascú trega
les seues conclusions.
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El Bloc Nacionalista Valencià critica la mala gestió de la regiduria d'Hisenda:

El pp obligat a modificar el pressupost del 99
en vora uns 200 milions i perdonar-ne 26

.e':u BLOC NACIONALISTA Vi1LEiVClfi
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pensem que l'informe de recaptació aler
tava clarament que açò podia passar, i no
és va fer per evitar-ho.

Lamentable. Sobren paraules. No ha
existit gestió ni abans ni ara, i això ho
estem patint tots els benicarlandos, que
ara hem d'adonar-nos d'aquest greuge
comparatiu sense poder fer res.
Segmament no serà I'última "p~/i(t " d'a
quest abast que ens tocarà tragar-nos a
tots els benicarlandos mentre estiga
manant el PP. Sinó, temps al temps. La
sort és que només ens queden tres mesos
per patir-ho.

!

Xavier Rodríguez, regidur dei Bloe N~ci()n~lista Valencià a l'Ajuntament de Benicarló

26 milions és molt clara, "los motivos de
dichas prescripciones, se debe a la esca
sa gestión en la recaudación ejecutiva,
tal como se informo en su dia en la pre
sentacióll de las Cuentas Anuales de
Recaudacíón". Evidentment això repre
senta un gruge comparatiu envers tots els
ciutadans que hem pagst re1igiosanent els
impostos.

Aixó vol dir que la recaptació executi··
va ha estat un desastre durant mIS quants
anys i la responsabilitat de no haver-hi
ficat els mitjans per "solucionarlo" és
unicament i exclusiva del govem munici
pal del pp i sobre tot del seu regidor d'hi
senda sr. Molina. Encara és més greu si

,.....-------------------------------------"r==::71

La recaptació executiva ha
estat un desastre durant uns
quants anys i la responsabi
litat de no haver-hi ficat els
mitjans per "solucionarlo"
és "nicament i exclusiva del
govern municipal del pp

Una cosa és ben clara, la tant esbom
bada gestió de les finaces municipals ens
està resultant tota una quimera. L'informe
de tresoreria respecte a la prescripció dels

L
a pregunta és clara, ¿gestiona bé
els nost:res recursos econòmics l'e
quip de govem del PP? La respos

ta no pot ser més clara, NO, contundent
ment NO. Analitzem la qüestió. En el pas
sat mes de gener es van debatre dos punts
que confinnen aquesta realitat. El primer
va ser la primera modificació pressu
postària d'enguany, no havia t:ranscone
gut ni un mes i ja calia modificar el pres
supost del 99 per a cobrir vora 200
milions de pessetes que estaven fora de
pressupost, i que el gran "guru" dels
números del nost:re ajuntament, el regidor
d'hisenda, s'ha vist obligat a aplicar-los al
ci'enguany. l dos, la prescripció de més de
26 milions que ha hagut de donar-se de
baixa perque ja no se podran cobrar, ja
que ha passat el termini màxim de cinc
anys que indica la Llei General Tributària.

.--~-----------~~~----
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La Falia Benicarló va presentar Miriam Drago i
Marina Domenech com a faneres majors 1999

:6 lSJ.\lAEL MATEU
---------_._--------------------- -----_._------ -------._---

Miriam Drago, FaHera Major de la Falla Benicarló 1999, i fnnés Bon'as,
Fallera Ma.io,' de la Falla Benicarló 1998, durant la presentació

L
a vesprada del dissabte,
dia 13 de febrer, va tin
dre lloc la presentació

de càn'ecs de la Falia
Benicarló, la pionera en el
món faller a la nostra ciutat.

L'Auditori
Municipal va estar
replet de gom a gom
per a presenciar
l'acte de presentació
que va coronar a la
Fallera Ma.ior i
Fallera Major
Infantil 1999

Aquesta falla, com ja va fer
l'any passat pel seu XXV
Aniversari, destaca per le's
pectacularitat de les seues pre
sentacions, i com cada mlYS
1'Auditori Municipal va estar
replet de gom a gom per a pre
senciar l'acte de presentació
que va coronar a MiTimll
Drago Albiol í a Marina

Domenech Albiol com a
Fallera Major i Fallera Major
Infantil 1999, respectivament.

La Falla Benicarló està pre
sidida per Agustin Iries, un
home sempre vinculat a les

faUes i que representa amb
molta estima la seua falla a
tots els actes als qual assisteix.
A més a més la falla té un
Quadre d'Honor on destac
quen Rubén Fabregat
MartÚ1ez, President Infantil;
Manuela Fabregat Martínez,

MadIina d'Honor; i Elena
Bon'as Sodi, Regina del Foc.

Per a l'edició de 1999 la
Falla Benicarló va escollir
com a Mantenidor de l'acte a
Juan Bautista Simó Castillo,

un benicarlando-peniscolà que
és el Cronista Oficial de la ciu
tat de Pen.iscola i lm gran
coneixedor de la lustòria de la
comm"ca del Maestrat, d'entre
altres. Simó va destacar el
paper tant important de les
Falles a Benicm'ló i en especial

el de la Falla Benicarló.
Com a totes les presenta

cions no va faltar l'Alcalde de
Benicarló, Jaime Mundo
Alberto, acompanyat per
Edurne Roca Monreal, regido
ra·-delegada de Falles i Festes.

Tampoc va faltar la Fallera
Major de Benicarló, Sílvia
Mmtinez Curto, la qual va
estar acompanyada per la resta
de ]a seua COlt d'Honor.

El Mantenedor de
l'acte va ser Juan
Bautista Simó
CastiUo, un benicar
lando-peniscolà que
és el Cronista
Oficial de la ciutat
de Peníscola

Després de l'intercanvi de
bandes i del discurs del mante
ludor es va procedir a la plei
tesia que totes les comissions
falleres realitzen a la falla que
es presenta.

El col-loqui va estar organitzat per les Dones Progresistes de Benicarló:
Eisa Mondragón va parlar de la situció

de l'Huracà MITCH a Nicaragua
J6J DOíVJ::S PROCI?ESISTES DE BEíVICf/I?LÓ

E.I. propassat dia 6 de
febrer, a la Sala de
Conferències de la

Caixa Rural de la ciutat de
Belucarló, va tindre lloc una
xerrada col"loqui a càrrec de
EIsa Mondragón, arribada des
de la localitat de Mafeare,
(Nigm'agua), la qual ens va par
lar de la situació d'aquesta
localitat després del pas de
l'Huracà MITCH.

1 _

EIsa Mondragón va dema
nar el recolzament a les Dones
Progresistes de Benicm'ló
(DPB), així com a altres asso
ciacions, i als ciutadans de la
nostra ciutat, per tal que la seua
població puga eixir d'aquesta
precària situació.

A la imatge podem veure a
Eisa al centre, en mig de la
resta de les Dones Porgtesistes
de Benicarló. ~.P.B,

GRUP DE TREBAll

DONES
RESISTES
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Segons La Unió l'Agenda 2000 és un
problema per als nostres llauradors

J6 UNIÓ DE LLAURADORS I JU!¡\4ADt:RS - CGAG DEL MAES'I'RAT
--_._-------------------

L
'Agebda 2000 és un paquet tan
ampl i de temes i de tanta repercu

, sió per a la nostra aglicultura que
hem de tractar pas a pas tots els seus pro
blemes, ja que són de temes de compren
sió difícil en la majOlia dels casos, A més
la seua aplicació i els seus efectes poden
ser molt nocius per a la nostra ciutat i
resta de 1a comarca,

Dins de la refonTIa de la part al:,'TÍcola
que es vol aprovar dm-ant el mes de març
s'agrupa tota en un únic reglament deno
minat 'DesenvoLupament RuraL', fusio
nant tots els reglaments anteriors, que
contenen les inversions en les explota-

cions agrícoles, la instalació de llauradors
joves, la fonnació i les indemnitzacions
compensatòries per a zones no afavori
des, i les mesures d'acompanyament.

Si s'aprova l'article 35 d'a
quest nou reglament la nQs
tra comarca tindria greus
repercusions en quant a
hortalisses i fruites

Cal destacar que si s'aprova l'mtiele
35 d'aquest nou reglament la nostra

comarca tindria greus repercusions en
quant a hortalisses i fruites; el matei~

pm'la de que "no es concedirà cap ajuda
per a les mesures que entren en l'àmbit
d'aplicació dels règims d'ajuda de les
organitzacions comuns de mercat", r el
problema es degut a que les fruites i hor
talisses representen al voltant del 64% de
la producció final agràlia valenciana,

Per a concloure recordar que més de
400 representants de La Unió de
LLauradors deL Maestrat aqudiràn a una
gran Manífestació contra l'Agenda
2000 el pròxim dissabte, dia 20 de febrer,

Observatore Mundano1------

PER J. R. RAMÍREZ

Molta merda

L
a merda de gos és una prioritat
política per a Marcos Marzal. Si
senyors, Aquest regidor del PP ha

trobat, entre les defecacions canines, Ull

element de gestió mwücipaL Qui ho ens
anava a dir. Resulta que de la merda pot
eixú' una brillant idea per a convèncer als
benicm:landos que tornen a votar al PP
De la merda i del pixwn, certament.
L'escatologia canina és, ara per ara, un
dels objectius principals de la gestió del
regidor d'Obres i Serveis, Aquesta COll-

elusió l'haurà extreta, el regidor, després
de xafar bona cosa de xumeles de ca, Un
element, amb el qual ja haviem aprés ha
convime la majoria de benicarlandos,
Hem hagut d'esperar, però, tota la legisla
tura per a que aquest senyoret es dignara
a instal.lar els cagadors de gossos, Ja
podem admirar els artefactes per mols
llocs de la ciutat, després d'estar-hi mmm
tegats al magatzem 1111Uucipal més de dos
anys, i Ara que ja havíem adquirit Ulla
destresa inusual ell llet~jar-nos les soles
de les sabates després de trobm' una d'a-

queixes desagradables sorpreses!, Ara
només falta que eis gosos benicarlandos
coneguen l'ubicació i la funció del esmen
tats WC canins,

Tot açò ja ve de lluny. Podem recordar
com el regidor del Bloc Nacionalista,
Xavier Rodriguez, va fer les gestions per
adquirir els cagadors al principi de la
legislatura, Però el PP va decidir donar
llargues a la instaLlació, per apw1tar-se el
gol pre-electoral. Marcos Marzal va
exclamar: ¡La merda es meua! i tot es va
aturm',

RÀDIO BENICARLÓ

EMISSORA MUNICIPAL
107.3 FM

Méndez Núflez, 91
Tel". 4.7 35 44

BENICARLÓ

LA NOSTRA TELE

Avda. Marqués de Benicarló, 27
TeIf. 471983

BENICARLO



Dia de l'Arbre 1999
16 CP MFCATALJíN

Ales nou del matí del
passat dimarts 9 de
febrer vam anar en un

lmm autocar al Camp
MlUlicipal de Tir de Benicarló,
a la p31tida del Bovalar, per
participar en la campanya del
Dia de l'Arbre ]999 que pro
mou l' aj untament, centres
educatius i entitats culturals de
la nostra ciutat des de fa 10
anys.

Només arribar vam anar a
veure com estaven els arbres
que havíem plantat l'any pas
sat.

Després Ximo, el nostre
director, ens va explicar com
calia plantar un arbre:

Ir. Fem un clot ben fondo
amb l'aixada.

2n. Després agafem l'arbre,
una carrasca o lm pi, i amb
molta cma de no trencar les
31Tels llevem la bossa de plàs
tic.

3r. El plantem entre dos
companys, l'un aguanta l' ar
bret i l'altre el va tapant 31TIb
terra, seguidament xafem la
telTa amb el peu.

4t. Fem una revora al vol
tant per ta] de protegir l'arbre i
facilitar que quan plou arre
plegue com més aigua millor i
després li fiquem pedres sols a
la part que J-à més pendent el
terreny.

5è. Finalment el reguem
evitant tirar-li l'aigua damunt.

Després d'aquests consells
vam començar fent els clots,
els mestres i dos lTeballadQrs
de l'ajuntament ens ajudaven
a que tot estigues ben fet.

Després vam esmorzar i a
l'acaba ens van donar els
arbres i els vam anar plantant
com ens havien explicat
abans.

.AJeshores es van presentar
uns periodistes de Canal 9
TVV i ens filmaren una bona
estona com plantàvem els
arbres, com traiem aigua d'un

cocó per regar-los i també ens
vam entrevistar, comentant
que eixi1Íem per la tele, però
no sabien quan.

Després ens V31TI fer una
foto tots junts i a les dotze vam
pujar a l'autobús i vam tornar
cap a l'escola.

Adrià, David 1 Nestor,
AhuTInes de 41.

L'O ·C presenta un Curs de Monitora
d'Educació Ambiental per a dones sense treball

~ OFtC/NII D 'IN/C/ATlVES COMUNJT/iJUES DE J)¡tï3AU DE L 'AJUN1:-JAd¡;;,V'l" DE T!UlIGUElIA

L
'Oficina d'Iniciatives
COITIlUlitàries de Treball de
l'Ajuntament de Traiguera està

promoguent un cms de Monitora
d'Educació Ambiental, dirigit a dones
sense treball o amb treball a temps par
cial, enm31-cat en la Iniciativa
ComunÜària NOW. Té 280 hores de dura
ció i es realitzarà de març fins a junyen
horari de tarde en l'Escola de la Mar Irta
de la FlU1dació Caixa Castelló ubicada en
la ciutat de Benicarló.

L'objectiu del curs es f3ciIitar l'accés
de les dones a un camp laboral emergent
aportant formació i experiència laboral i
prestant assesoria en matèria d'autot:re
ball i búsqueda activa del mateix en enti
tats o empreses.

La iniciativa desenvoluparà sessions
teòriques amb pràctiques en les aules,
ponències d'experts i eixides al camp o a
infraestuctures d'educació ambiental. Les
alumnes podran optar a realitzar pràcricas
laborals en dues modalitats: Beques per a
l'aplicació de projectes redactats indivi
dualment o en grup dur311t el curs i pràc-

tiques en empreses o entitats que realitzen
activitats en el camp de l'educació
ambiental, bé mitjançant la participació
en accions de bósqueda activa de treball,
o bé mitjançant l'assesorament per a l' au
tot:reball.

L'objectiu del curs es facili
tar l'accés de les dones a un
camp laboral emergent
aportant formació i expe
riència laboral i prestant
assesoria en matèria d'au
totreball

El cms està cofínanciat pel Fons
Socials Emopeu, la Conselleria de
Treball, Indústria i Comerç, la Diputació
Provincial de CasteUó, els AjlU1taments
de Benicarló, Traiguera, Càlig, i Vinaròs,
el PatTünat Municipal de Turisme de
Peniscola, Ja Mancomunitat Castelló Nort
i Temporal Transfer.

NICIATlVA COMUNITARIA

PROVECTO

Nuevas Vías

hacia la 19uafdad

L'Iniciativa Comunitària NOW ofereix el curs..
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El Mussol

Perquè som benicarlandos!

-

aquesta ailnuació per tiTar endavant un
projecte amagant-lo en la construcció del
tan esperat port espOliiu, però que té com
objectiu final construir les llaus on poder
ubicar una empresa com Asfibe que és
altament perillosa on esta actualment ins
tal·lada.

El mussol està convençut que no s'hi
poden solucionar els interessos d'una
empresa amb l'atinnació que només és
perquè s'hi és benicar1ando, ja que això
ens podria portal' a la paradoxa que a par
tir d'ara l'ajuntament hauria de desten-ar
als membres de les famílies que han
atemptat contra el benestar coJ·lectiu de
Benicarló, com Palau, Comelles,
Fontcuberta, etc., des del moment que
han faciJ·itat per incompetència empresa
lia1 tancar les seues fabliques que dona
ven treball a altres berucarlandos com
ells; i no parlem de totes les altres possi
bles abelTacions que podrien amagar-se
dauera aquesta frase per justificar coses
com: droga, assassinats, racisme, explota
ció, maltractaments. etc.

E
l mussol s'ha assabentat, perquè li solucionar els interessos d'uns empresaris
ho ha contat lm amic present, que es vulga vendre aquest projecte d'abeITa
dmant el darrer ple per tractar del ció w'banística per a la zona portuària de

futur del port de Benicarló i mentre Enric la ciutat fen a tots combregar amb les
Moya del Bloc Nacionalista Valencià rodes de molí de "perquè som benicarlan
(BNV) argmnentava la posició del partit dos".
front al projecte, s'hi va escoltar una veu El mussol davant aquest frase lapidaria
des del públic que a crit pelat deia "ho se li plantegen dues incògnites a esbrinar,
volem perquè som benicarlandos", que la primera "què és fixà de ser benicarlan
fins i tot va obligar l'Alcalde a fer-lo do?", és a dir només és ciutadà aquell que
canar. ha nascut ací?, en tal cas els promotors

El mussol després d'aquesta ingerèn- d'aquests canvis no ho serien per defini
cia de l'espontani interessat, que per cert ció!; o bé són tots aqueUs que viuen o
curiosament no va recollir Telecarlon, en paguen impostos a l'ajuntament local?,
modificar substancialment l'actualfiso- per tant els que se'n han anat a viure a
nomia del port per poder instal·lar els Vinaròs perquè allí les cases són més
seus negocis i que incivicament va mani- econòmiques ja han deixat de ser conciu-

¡
festar el seu desacord amb 1'oposició del tadans nostres!.
BNV al seu projecte; no ha pogut deixar El mussol considera fonamental que

I
·.de p~nsar en el :era fons d'aquesta afíT- qui defensa aquesta iiase li donarà una
macJO tant categonca. mica de llum al segon dubte que té plan

El mussol des de fa molts anys creu t~jat: sí només per ser benicarlando s'hi té
que el pOlt de Benicarló esta abandonat dret a fer qualsevol cosa, malgra\ que
pels governants, SIguen del color que aquesta siga nociva per a la integritat
SIguen, PSOE o PP-UV; però malgrat individual o col, lectiva del poble?
això no hi ha cap justificació que per a El mLlssol creu que no s'hi pot emprar'-- ~'___._____=___ __.::____ _ ----.J

Fitxa de subscripció
COGNOMS

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

NOM

D_O_MI_C_l1-~I . _
POBLACIÓ------_:_---- CP TEL

Se subscriu a LA V4<- /..e E~ó, per l'imp01t de: O 4.680 pts (52 números, anual, bonificació 10%) 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 números, anual) a Associació Cultural la Feram de
Benical'1ó (C/ Sant Francesc, 95 Casal Municipal· I2580 Benicarló)

.fugnatura:

BANC/CAIXA

ADREÇA

NOM I COGNOMS DEL TITULAR DEL COMPTE

Codi de Compte Entitat Sucursal

d

Domiciliació bancària

POBLACIÓ

Control Compte número

___ de 199

CI'

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

Senyors: els demano que, fins a una nova ordre, atengueu els rebuts que els presentarà l'Associació Cultural la Feram de Benicarló per l'im
port de subscripció a LA V4<- k E~..

Signatura: d de 199
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La Bassa de Sales-2

J A
la meua esposa, que és benicar
landa, li he sentit parlar de la
Bassa de Sales. Sembla que fou

el depòsit d'aigua potable més emblemà
tic -i pot ser l'únic- que ha abastit
Benicarló dmant molts anys. Com tots
debeu saber es trobava a la pati alta del
poble, més ammlt. de l'estació i la gent
quan hi passava no estava de comentar
ho: "guaita, és la bassa de Sales, ja es
veu la bassa de Sales, quanta aigua hi
deu haver a la bassa de Sales...".

Semblava que la bassa de Sales havia
passat a la història, però no. Ara podeu
trobar una segona edició de la bassa dc

I
Sales, tot just a la sortida del pobla anant
a Castelló. Així que arribes al cuatiel dels
civils ja tens a la vista l'espectacle: el pas
subterrani de la general conveltit en una
bassa. La bassa de Sales-2. Això només
passsa quan plou, clar. Aixi que l'origen
del llac artificial que allí es fonna no és
attibuïble -de cap manera- a la incom
petència dels tècnics (?) que dissenyat'en
el projecte, que no vat'en fer previsions
per desaiguar de la pluja. Ni a les autori-

tats d'obres públiques que -suposada
ment- supervisaren i autoritzaren les
obres. No, cap responsabilitat. Ni a
l'Ajuntament de Benicarló, tampoc cap
responsabilitat. La culpa la té l'oratge, ja
que l'obra d'ingenyeria (I) en qüestió 
amb tecnologia incorporada del Sàhara,
es veu- es va dissenyar comptant que no
hamia de ploure mai.

La culpa la té l'oratge, ja
que l'obra d'ingenyeria (!)
en qüestió -amb tecnologia
incorporada del Sàhara, es
veu- es va dissenyar comp
tant que no hauria de plou
re mai

Això sí, encara hem dagraïr que les
autoritats ens estalvien l'arremulló abans
de trobar-te al bell mig de la bassa tú i
cotxe, et posen tUIa valla al davant i Ulla
senyal que et prohibeix (I) passar. Sort en

tenim d'unes autoritats que vetlen pel
nostre benestar.

Cap problema. Paña ba vién/

Marc Antoni Adell
DNI - 18.838.422
València

XERRADA
COL-LOQUI A

CÀRERC D'AFANIAS

L'Associació en Pro de les Persones amb
Discapacitats Psíquiques AFANIAS de
Benicarló, ha organitzat una xerrada

col·loqui de gran interés per a tothom i, sobre
tot, per a les famílies de Persones amb Retràs
Mental.

L'esmentada xeITada-col'loqui té com a títol:
'¿ I si parlem de sexualitat?' i estarà duta a
terme per Antonia 'Moreno Ortín, metgesa
sexòloga del Centre de Planificació Familiar

d'Alboraia (València), la qual pat-larà de tot
tipus de temes d'interés al voltant del sexe.

La xeITada tindrà lloc el proper divendres,
dia 26 de fèbrer, a les 19:00 hores al local del
Club d'Oci AFANIAS, ubicat a la plaça de
l'Ajuntament de Bemcat·ló.

ASSOCIACIÓ
DE LA DONA

E
l pròxim dijous, dia 25 de febrer,
l'Associació de la Dona ha organitzat un
viatge a Valls per a realitzar la tradicional

Calçotada.
Eixida a les 08:00h. des de la Plaça de Sant

Bartomeu; es visitarà Sana!, Vall i TatTagona.

AUTO ESTELLER

ISEAT, y
ESTELLERIMPORT

@[
Comunica a sus clientes, que debido alas reformas efectuadas, para dar un mejor servicio, la entrada
a talleres és por el Passeig Febrer Soriano, antes Paseo de la Estación. Disculpen las molestias

Nuevo teléfono 964 46 72 40
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Marisol Marza i Cristina Pla falleres
Major i Infantil de la Falla El Grill

f6J lSlvL-ILcI lvÚI'l'EU

Les Fallera Majors delhI Falla El Gri/!, 1998 i 1999, durant la
presentació de diumenge l)aSsat a l'Auditori Municipal de Benicarló

L a comissió de la Falla
El Grin de Benicarló va
presentm", el passat diu

menge 14 de febrer, els seus
càrrecs per a la propera edició
de les Falles, que estan a punt
d'anibar.

Les joves Mariso! Marzà
Gm"iga I Cristina Pla
Hemandez van ser nominades
com a Fallera Major j Fallera
Major Infantil d'EI Glill per a
!~s Falles 1999, les quals van
estm" radinats de felicitat i mnb
els clàssics nervis de tindre
aquests tipus de càrrecs, els
més importants dins del món
de la festa del foc.

La Falla El Grill està presi
dida per .Iuan Belmonte
Murillo, el qual ha deixat
entreveure que té la intenció
de deixar aquest càrrec quan
finalitzen les properes falles,
encara que membres de la
seua comissió ja han manifes
tat la intenció de convèncer
Belmonte per a que continue
amb el càrrec, degut a la seua
fillenal tasca al front d'aquesta
falla benicarlmlda.

A més a més de les falleres
Major i lntàntil, la Falla El

Grill va presentar a la resta del
seu Quadre d'Honor, el qual
va quedar composat per líïaki
Pérez Garcia com a Faller
Major Infantil; Mónica
Martorell Gan-iga, Regina de]
Foc; Óscar Mmtorel1 Magriña,

President d'Honor; i Sandra
Sanchez Alvarez com a
Madrina 1999.

Com sol ser habitual en
totes les presentacions es va
procedir a l'intercanvi de ban
des per part de les falleres;

acte seguit va produir-se la
intervenció del Mantenedor de
la Falla El Grill 1999, Ximo
Puig FelTer, que és l' AlcaJde
de la ciutat de Morella, el qual
va parlar de la ballessa de
l'extraordinari escenari, resal-

tant la impOltància de les
dones en les festes per
excelència en Benicarló, les
Falles.

Després del Manedor el
president del Grill va tindre
unes paraules d'agraïment a

tota la seua Comissió, resal
tant el seu esforç per portar
endavant aquesta falla, des
prés del qual va rebre una gran
ovació.

El Mantenedor
Ximo Puig Ferret;
alcalde de MoreUa,
va resaltar la
importància de les
dones en les festes
per excelència en
Benicarló, les Falles

L'acte va tindre la presèn
cia de l'Alcalde de Benicarló,
.Iaime Mundo Albelto, el qual
va estar acompanyat, com sol
ser habitual en les presenta
cions, per la regidora-delega
da de Festes i Falles, Edume
Roca Monreal. També la
Fallera Major de Benicarló,
Silvia Martínez CUIto, va
assistir acompanyada per la
seua Cort d'Honor, per tal de
donm' la benvinguda a les
noves tàlleres Majors d'El
Grill.

• 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 o VA AD R E ÇA: Passatge sant Blai 2/cantonada sant Jaume
Tel/fax 964.47.56.98 • 12580 Benicarló (Castelló)

oT"
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Presentació de la novel·la 'Tan oberta com
sempre' de Vicent Usó i Mezquita

h ASSOCIACIÓ CULTU1t4L ALAMBOR

Portada dc la novd'la 'Tall oberta com sempre' de Viccnt Usó i Mezqnita

l

-"-~;~~.J"

/
~...~._ ...............--,..:,~ .....

I

pia, acompanyada de cacauets
i tramussos.

Hem de saber que Vicent
Usó i Mezquita va nàixer a
Vila-Real a l'any 1963, és lli
cenciat en Història, i amb' Tan
oberta com sempre' ja té escri
tes quatre novel'les; les altres
van ser' La cançó de la terra
estimada' (J 992); 'J en els
arbres i en el vent' (1995); i
'La mirada de Nicodemus'
amb la qual va guanyar al
1995 el premi Festa d'Elx.

LJsó i 1Vlezquita ha conreat,
entre altres gèneres, el perio
disme i la narrativa breu i, des
de desembre de 1996,
col· labora assíduament com a
guionista amb el grup xarxa
teatre.

L..-_L_a__v_e_u_PE_R_~_'l.J._~_}_U_RP_H_y_C_i_n__e_m_a_1

L
'Associació Cultural
Alambor, la penya El
Setrill, i la Fundació

Caixa Castelló-Bancaixa, es
complauen a invitar-lo a la
presentació de la navei' la 'Tall
oberta com sempre', de
VicentUsó i Mezquita, la
qual tindrà Hac avui diven
dres, 19 de febrer, a les 20:00
hores a l'Escola de la Mar [¡ta
(carrer del doctor Coll
Colomer, n.tO) de Benicarló.

La presentació estarà a
càrrec del cJÍtic literari, i cola
borador de La Veu, Josep M.
San Abdon.

També cal destacar que en
acabar l'acte, la Penya El
Setrill oferirà una degustació
de Vi Carloll, de collita prò-

La hija de un soldado nunca llora

I FITXA TÈCNICA

DIRECTOR: James IV01Y

PRODUCTOR: Ismaef Mercfiant
GUIÓ: i\].ttfi Prawer Jfia6va[a
MÚSICA: 'Rjcfiarl'R,sJ66ins
IMATGES: Jean Marc :Ja6re
PROTAGONISTES: 'l(ris

'1<,jm:offerson¡ 13ar6ara :}[ersf.ey¡ ¡ í Leef.ee
So6i.esfG

WEB: !ittp:llwwzv.octo6erfi!ms.com
Iso!liem!augfiter

Després d'haver realitzat obres
com 'Sobrevivir a Picasso",
lames lVOlY toma a la càrrega

amb aquesta història contemporànea bas
sada en la navei' la de l'escriptora Kaylie
lones i protagonitzada per Chris
Kristofferson.

'La hija de un soldado nunca llora'
recrea la història d\ma família en la dèca
da dels seixanta, Aquesta està narrada des
del punt de vista de la filla, Channe, on el
cap de família Bill (KJistofferson) és un
famòs escriptor, i un veterà de la Segona
Guerra Mondial, el qual està casat amb

Marcella.
La parella adopta un xiquet de 6 anys,

Benoit, encara que tot l'anomenen Billy. I
Els dos germans van creixeut en la ciutat
de París, mentres que assisteixen a una
escola bilingüe. La gennana intenta adap
ter-se a la cultm'a fiancesa, mentres tot el
desig del genllà es redueix a cOJlvettir-se
en un ciutadà 1l00tamericà.

Però degut a problemes de cor que
sofreix ei pare han de traslladar-se als
Estats Units, i aleshores s'inicia una fase
on els fills tenen infinitat de problemes
degut a la falta dadaptació.

FOTO - ESTUDIO

Dr. Fen'aJl, lO Tel.: 964 475253 125RO Benicarló (Castelló)

SE VENDE
CARNET DE SaCIO

CLUB DE rENIS BENICARLÓ
MUY ECONÓMICO

LAl\1AR AL TEL. 964 46 03 38
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I DE DIUMENGE A DIUMENGE

El Benicarló proclamat 'Equip solidari de
la temporada' en la categoria de Preferent

16 PACO DEL CAS7ïLW I nODOLl'() ~J~R1?ANO

Potser utilitzem massa
vegades la paraula soli
daritat. Potser aquest

mot ha sofert un procés irre
versible de buidat semàntic i a
hores d'ara ningú no sap ben
bé quin és el seu significat.
Potser la tele, amb les seues
maratons benèfiques, ens ha
fet creme que ser solidari és
dipositar mil hipòcrites duros
en un compte cOlTent. O tal
vegada l'essència de tan noble
concepte només es pot trobar
en els discmsos del tenor
Rodríguez Iban-a i resulta que
ser solidari és, sobre totes ies
coses, mostrar-se d'allò més
cofoi perquè les autovies
extremenyes són gratuïtes.
Qui ho sap.

El fet és que hom s'ompli la
boca i l'esperit de solidaritats
diverses però ben pocs sem
blen capaços de realitzar pràc
tiques solidàries plenament
tangibles. ¿Qui, en el desagraït
i competitiu món de l'esport,
oferiria de tot cor a son proïs
me Wl veritable acte de solida
ritat solidària? Només el
COB. Sí senyor. Únicmnent el
Benicarló té la gosadia, per un
altruista sentiment que l'hono
ra, de perdre al Panoquial de

Puçol i esdevindre així el pri
mer equip que se'n toma de
buit de la bella població valen
ciana. La plantilla menys
golejada del grup (la nostra)
va aconseguir per voluntat
pròpia, això sí, donm" una ines
perada alegria al cos dels
puçolans. Nosaltres ja hem
estat contents en altres oca
sions, veritat? eh? veritat que
sí?

Únicament el
Benicarló té la gosa
dia, per un altruista
sentiment que l'ho
nora, de perdre al
Parroquial de Puçol
i esdevindre així el
primer equip que
se'n torna de buit de
la bella població
valenciana

Quin empastre l Així no es
pot sortir de casa, no s'ha de
sortir de casa. I no valen les
excuses. El Benicarló no ha de
cometre disbauxes semblants.
I més quan el Vinaròs ja ens

porta tTes punts i el Sant Jordi
s'atTeveix a guanyar-nos a
casa. De res no val avançar-se
al minut set i tenir quatTe oca
sions en cinc minuts, ni acon
hortar-se pensant que els dos
gols locals van venir en sen
gles elTades personals. El CD
Benicarló ha de guanyar sem
pre el cuer, però de "calle" que
se'n diu. Ni la presència sobre
el telTeny de joc dels nous
reforços -els evangèlics Pab10
i Mateu- va aconseguir d'evi
tar i'ensolTament roig (aquesta
expressió d'ensonament roig,
modèstia a pmi, trobo que
encara que obsoleta resulta
ben afortunada i penso util it
zar-la més vegades si cal).

Però bé, no hi ha res més
fort que allò fet. Ara no val de
res pegar-se cabotades contra
la paret -a més d'un li resuJta
¡ia de profit- ni doldre's per
haver fitxat alguns elements
amb tan poc encert.

El pensament ha d'estar
posat només en la propera jor
nada. El diwnenge vÍllent, en
Ima matinal espOltiva, Pérez
Olla i companyia (observarà
el lector la subtilesa de no
referir-me a "la seua banda")
es deplaçaran a Castelló per

tal d'enfrontar-se a l'amateur
del conjunt representatiu de la
capital de la nostra provincia
na província. Els "albinegros"
estan en ratxa i vénen de
denotar a domicili el San
Jorge i a hores d'ara tenen Ima
moral més alta que la Gaita
mimero 8 (o que la número sis,
que Déu n'hi do també).

El Benicarló no ha
de cometre disbau
xes semblants. I més
quan el Vinaròs ja
ens porta tres punts
i el Sant Jordi s'a
treveix a guanyar
nos a casa

Un equip -el nostre
Benicarló- que és capaç de
guanyar El Puig també ho ha
de ser, vull pensar que ho serà,
de den"otar una colla de
jovents que no tenen més aspi
ració futbolística que acabar
jugant a Segona B.

estudio~

- .
Fotos en una hora

Plaça del Mercat, 1 Benicarló

Telèfon: 964471432
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El Proyastec ha de guanyar al segon classificat:

Girona, prova de foc per al líder

ESPORTS G
CF Benihort I

fÓJ CF BENJHOTl7'

fÓJ KOSECKf !vIA7'EU

E
l Proyastec-Beyso fS
de Benicarló té jorna
da des descans el pro

per cap de setmana, però
degut a la disputa de la Final
a Quatre de la Copa
Generalitat, els homes de
Miki hauràn de jugar el par
tit que tenien pendent des
d'aquella data davant el FS
Girona, el segon classificat a
tan sols Lm punt del conjunt
cadufero.

Per a aquest difícil
enfrontament el quadre tèc
nic de l'equip del FS Baix
Maestrat tan sols comptarà
3111b la baixa, per lessió, del
capità Valera. Aquest és un
dur contratemps, ja qua el
excelent jugador benicar1311
do té Lm dit fracturat i no

podrà enfront3l"-se als cata
lans (Valera a tingut que pas
sar pel quiròfan). Esperem
que es recupere prompte.

Tot i aquesta baixa els
nostres eixiran a la pista del
Girona a guanyar, com sem
pre, i per t3l1t continuar com
a líders de la categoria.

En un altre ordre de coses
cal fer saber als nostres lec
tors que el partit de la passa
da setmana que va ser
aplaçat faltant 47 segons, ha
estat donat com a finalitzat
amb el marcador de
Proyastec - 4; O. Floresta - 2.

El Cadet i l'Infantil B
tornen a guanyar mentres
que l'Infantil A no millora

L
ajomada dels equips del fut
bol base del CF Benihort no
va ser molt possitiva, dos

victòries i tres denotes per als nos
tres equips.

El Cadet va guanyar als cadets
de l'Esportiu Vi1l3lTeal (0-4); men
tres que l'Infantil 'B' va fer lo
propI al camp del Plateges
Ton"enostra (1-3). Per la seua part,
l' [nfantil 'A' va ser golejat (una
setmana més) al camp de l' EspOliin
Vil1arreal per 9-1.

La resta de resultats van ser:
Aleví B - Traiguera 0-2
Benjamí B - Chert 1-3
La propera jamada:
Cadet i Infantil A - Almassom
Infantil B - Benicàssim Inf. B
Ale.A - Alc.C I C.Vin.-Aleví B
Benjamí A - Benjamí C

El CnB .Juvenil surt dels llocs perillosos de la taula classificatòria:

Victòria, debutants i mal joc davant el Tonín 'A'

.il'JJ KOSECKf MATEU

CDB Juevnil - 2
Tonín A - O
Alineació del CDB Juvenil:
Iñaki; Eloi Llapis, Calvet,

Díaz, Bosch; Gotzon, Víctor,
Abella, Apmicio (Ivan, mino
81), Monfort (Lluch, mino 45),
i Dani Serra (Àlex, mino 70).

Gols: 1-0 (min. 8) Díaz; 2
O(min. 78) Abella.

incidències: poca al Camp
Municipal de 'La Carxofa' de
Benicarló.

D iumenge passat es va
tomar a jugar un partit
correspenent a la lliga

de la Regional Juvenil, on el
CDB.I, direigit per Ximo
Pérez, va aconseguir un

important triomf: davant el
Tonín 'A' de Castelló (2-0),
per a eixir dels lloc perillosos
de la classificació.

Tant benicarlandos com
casteltonencs V3l1 disput3l" un
p3liit molt lleig, on la major
qualitat dels locals va ser
determinant a t'hora d'edm-se
els tres punts en joc. Els visi
tants van donar moltes facili
tats, i als pocs minuts de ini
ciar-se l'encontre, Díaz, va fer
el priomer gol per als cadufe
ros. La resta de la primera part
va ser força ensopida.

La segona meitat tampoc va
ser molt espectacular, i els
benicar1andos van fer el gol de
la tranquilitat a les acaballes
del p3liit.

Com a nota possitiva desta
car el debut de dos nous juga
dors, el benicarlando migcam
pista Javi Monfort (ex del CF
Vill3lTeal Juvenil) i el intmior
esquerTe Víctor (de
t'Alcanar).

A més a més dimecres pas-

sat es va jugar un amistòs
davant un equip de Bèlgica, i
el resultat va ser de 15-0 favo
rable al CDB Juvenil. Van
marcar Abella(3), Dani Sena
(3), Eloi Llapis (4), Àlex(2), i
Fabio(l), Lluch(l) i Víctor(l).



GESPORTS

Il':o T LEGLE/?

SENTOR MASCULÍ
(2" AUTONÓMICA)

Pèsima actuació del
C.Malloms CB. Bló.

C. Malloms Benicarló - 51
La Salle de Paterna - 59

Jugadors del CB Benicarló
Sènior ]v!asculí:

Anselmo, Lara, Sora,
Claudio, Cherta, Comes,
Albiol, Sorlí, Peña, i ülivàn.

Àrbitres: desconegut (prin
cipal) i desconegut (auxiliar).

Parcials: 26-29 (la part);
51-59 (tinal del pmtit)

7ïrs lliures: 38 de 60,
Incidències: pobre afluèn

CIa d'espectadors al
Poliesportiu Municipal de
Benicarló.

Llàstima és l'adjectiu
amb el qual podem
classificar l' actua,ció

del CB Benicarló Sènior
Masculí al partit disputat diu
menge passat davant l'equip
de l 'Horta Godella, un equip
que no és res de l'altre món.

No es poden entendre els
motius pels quals el conjunt
cadufero va tinm'e lm gran
baixò al seu joc dmant l'es
mentat partit compm'at1t-Io
amb el bon joc desplegat la
passada setmana Si en la

darrera edició de La Veu vam
felicitar als jugadors benicar
landos, hem de dir que aques
ta seimana ningú arriba ni a
l'aprovat, ja que l'espectacle
davant el Godella va ser
¡penòs!

Cal millorar la concentTa
ció i demostrar-se a si matei
xos que són un gam equip.

ALTRES RESULTATS

Cer.Rillo S-2l Bló. - 59
C.B. Morvedre - 74

Jugadors del CB Benicarló
S-2 j Masculi:

Eloi, Galan, Agustín,
Claudio, Salva, Mateos,
Miguel, i Ruzafa.

Els joves del Ceràmicas
Rillo van caure davant el líder
de la categoria per 15 pm1ts,
tot i aquesta diferència, el joc
despeglat pels locals va ser
bo, ja que van plantar -li cara
al Morvedre fins al minut 35;
tan sols a la fi del partit la falta
de concentració i de fOlma
fisica va fer que els de Sagmlt
s'emportaren el partit.

CB. Bló. Junior Masculí, va
tindre jomada de descans.

CB.Bló. Cadet Masc. A- 68
Detot Castelló - 47

Nova victòria del líder de
la categoria cadet, el qual

s'està passejant per la catego
ria, pràcticament amb tres par
tits d'aventatge i faltant quaiTe
jomades, podem dir queel
Benicarló, una vegada més,
obté el titol provincial de
Cadets.

El treball de Santiago
Senar toma a donar els resul
tats tant possitius i esperats
com sempre.

Sos Bayat Castelló - 49
CB.mó. Cadet Masc. B- 28

Els més menuts van tomar
a pem'e, encara que el més
impOltant és que continuen
fmmant-se dins del mon del
bàsquet.

BÀSQUET FEMENÍ

Les xiques humilien
al CR Vinaròs

CB. Vinaròs - 45
CR Bló. Senior Fem. - 65

Jugadores CB Benicarló
Sènior Femení:

Raquel, Dolores, Noelia,
Davinia, Marta, Mayte, lnma,
Celia, i Bea,

Gran primera meitat de les
benicarlandes que van guan
yar en aquest període per lm
clar i contundent 41-19 a l' e
quip l' ocal, el CB Vinaròs, en
un dels derbis més emocio-

nants del bàsquet femení.
La segona meitat va ser

molt més h'anquila, les beni
carlandes es van relaxar i van
dedicar-se a administrar la
renda que portaven de la pri
mera meitat.

Totes les jugadores van
estar molt bé, i a més a més,
les xiques que tenien menys
minuts habitualment van jugar
molts minuts durant aquest
encontre, i ho van ter perfec
tament.

Sembla ser que el
Camestoltes no va sentar molt
bé a les jugadores de Vinaròs,
les quals van donar molta llàs
tima dins de la pista de joc.

Les benicarlandes que
estan realitzant una gran tem
porada, encara i lajovenhJt: de
la plantilla, tene al seu abast la
tercera posició.

CB B1Ó. Junior Femení, i
CB Bló. Cadet Femení van
tinm'e descans durant la passa
dajomada,

Pròxima .Jornada:

CB Vinaròs - C. Malloms

CR Vinaròs - C. Rillo

Junior Femení (10:00h
diumenge, Poliesportiu)

Sènior Femení (12:00h
diumenge, Poliesportiu)

TRES SON MULT TUD
••••• DE OVENTES

... SER MAESTRAT

I (..;adena DI'AL:.

• RA.DIO EBRE ! 40 P.-¡Ucil.:.a.les
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• ELS PORTS RA.DIO (Mol-e.la)
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AGENDA@]
TOT EL QUE ES COU A BENICARLÓ I COMARCA

DIVENDRES 12
~ Presentació de la
novel·la 'Tan oberta
com sempre' .
Organitzat per
1'Associació Cultural
Alambor, la Penya El
Setrill, i la Fundació
Caixa Castelló-Bancaixa,
presentació de la
novel'la, 'Tan oberta com
sempre', de Vicent Usó i
Mezquita, natural de
Vila-Real.
La presentació estarà a
càrrec del crític literari
Josep M. San Abdon.
Lloc: Escola de la Mar
ft1a.
Hora: 20:00 hores.
DISSABTE 20 i DIU
MENGE 21
~ Falles 1999.
Presentació de les Falles

La Carrasca i El Mercat
Vell, com cadasquna de
les 11 falles de la nostra
ciutat celebraràn la seua
presentació de càrrecs
per a l'exercici faller
1999.
Lloc: Auditori
Municipal.
Hora: dissabte de vespra
da i diumenge de matí.
DIJOUS 25
~ Viatge a Vall.
Organitzat per
1'Associació de la Dona,
viatge a Valls per a
degustar la tradicional
Calçotada. També es
visitarà les ciutats de
Sarral i Tarragona.
Lloc d'eixida: Plaça de
Sant Bartomeu.
Hora: 08:00 hores.
Preu: 3.500 pessetes.

Nous Cursos de la Universitat Popular
Període de Matriculació: des del 19 de febrer

fins a 1'1 de març, en l'Ajuntament de Benicarló

Horari: de 10:00 hores a 14:00 hores.
Cursos: Tècniques per a trobar Trebal~Dret de Familia, Màgia,

Anglés Turístic, Iniciació al Video, Entrenamet de la Memòria,

Iniciació a la Informàtica, Informàtica i Comptabbiliult

Entre las piernas i ¿Conoces a Joe Black?
Brat Pitt i Anthony Hopkins al Capitol (¿Conoces a Joe Black?)

h REDACCïÓ

¿Conoces a Joe Black (Capitol), en
aquest film tenim la presència de Joe Black
(Brad Pitt), lU1 atractiu investigador foraster en
la ciutat, Oll la seua aITibada coincideix amb
l'assasinat d'un home de negocis.

El misteri, la intriga, l'acció i també l'amor
es mesclen en aquesta història tan interessant
on Anthony Hopkins també és protagonista.

Entre la spiernas (Regio), peHícula
espanyola no recomanada per a menros de 18
anys, dirigida per Manuel Gómez Pereira, i
protagonitzada per Victòlia Abril, Javier
Bardem i Canuelo Gómez.

Félix és Ull policia casat en una dona que
busque sempre trobar homes disposats a tindre
relacions sexuals amb ella. Quan inicia una
teràpia de grup coneix a lm guionista de cine
ma, el qual també és adicte al sexe, i amb el
que inicia una relació.
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Divendres
22:00

Dissabte
18:30 i 22:00
Diumenge

18:30 i 22:00
Dilluns

18:30 i 22:00

C:OLISEUM
CONOCESA
JOE BLACK?

Divendres
22:30

Dissabte
19:45 i 22:30
Diumenge

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

19:45 i 22:30

J.•1• •~IN8.\\A
QUEDATE A
MILADAü

ENTRE
LAS PIERNAS

Divendres
22:30

Dissabte
19:45 i 22:30
Diumenge

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

19:45 i 22:30

Divendres
22:00

Dissabte
18:30 i 22:00

Diumenge
18:30 i 22:00

Dilluns
18:30 i 22:00

CONOCESA
JOE BLACK?
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