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Una de ben grossa, ras
passa i plUltxant panisso

la per a tots aquells gamben"os que
esperen la mínima excusa per tai de
practicar el bandalisrne i dedicar-se a
trencar arbres, incendiar contenidors,
destrossar paperes, etc.
Creiem que hi han altres maneres de
canalitzar l'energia

Editorial
Quant ens costen els regidors?

~~
-r~ Un gran basquet de

Y carxofes a la
Pirotècnia Tomas S.L. de
Benicarló per l'èxit aconseguit
durant les passades festes falleres
tant a la nostra ciutat com al Cap
Casal.
Esperem que continuen treba
llant amb tanta qualitat.
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o ho sabem. No ho sabem ni ho podrem saber mai ja
que l'equip de govern del PP amb la complicitat silen
ciosa del PSOE tenen por de que el poble de Benicarló

puga saber quant estan cobrant els regidors del nostre ajunta
ment.

La moció presentada pel BLOC va estar rebutjada el passat
ple del dijous. La moció pretenia per una banda, que es publi
que en el BIM les retribucions mensuals de cada regidor i per
altra, que aquestes retribucions s'ajusten a una sentència del
Tribunal Suprem dictada a partir de la denúncia efectuada per
l'actual alcade i d'altres. Finalment la moció demanava que es
tornaren a les arques municipals les quantitat cobrades inade
quadamentja que aquesta sentència considera que tots els regi
dors, tant de l'equip de govern com de l'oposició ha de rebre
les mateixes quantitats per la mateixa faena.

Amb escuses sobre escuses, paraules vuides de contingut i
que tot son romansos electorals al tinal els ciutadans de
Benicarló no ho sabrem.

Disseny
© Tirant lo Blanc i Àlex Gozalbo

Administració, subscripcions
i publicitat

'Zl:' 964.46.03.38

Col'laboradors
Maria Jos~p Arayo
Josep San Abdon

Joan Gregori, Àlvar Anyó,
M.J. Murphy, Xavier Burdel,
J. R Ramírez, Anna Pujol,

Toni. Fibla, Montxo Cornelles,
Susanna ,1\nglés, Vicent Arnau,

Joaquim Bueno, Joan Manuel Ferrer,
Adri~m Esteller, Marodi, T Legler,

Francesc Delcastillo, RodqJfo Serrano,
Kosecki Mateu i Germania de Joves

Imprimeix
Grèvol. Passatge sant Blai n.2 I

Cantonada sant Jaume

Maquetació
Loverg

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.

Sotsdirector
Àlex Gozalbo

Directora
Cristina Garcia

A la xarxainternet, comarques:
http://www.vinaros.net

Adreça electrònica:
laveu@hotmail.com

Dipòsit legal: CS- 242-95

Edita
Associació Cultural

la Feram de Benicarló
CI Sant Francesc, 95 Casal Municipal

12580 Benicarló '2'r 96446.16.18
FAX: 964.47.56.98

Redactor
Ismael Mateu

CULTURAL

'9
u
«: 'Tj

V mo ~
(j) >
~ L--C.=:...-,-J is:: -.,



EL TEf1A DE LA Sffi1ANA [2]
El BLOCexigeix qne es retornen les qUllntitatspercebudes indegudament

Segons Moya, l'alcalde Jaime Mundo fa cas omís
d'una sentència de la qual ell era part demandant
Aquesta reivindicació ha estat demanda reiteradament pels regidors del BLOC sense resposta pel pp

Jto REDACCIÓ
--------------------~

L'Ajuntament és testimoni d'aquestes irregularitats economiques

Enric Moya, regidor del BLOC, durant la l'oda de premsa
r.eleb.·ada el passat dimeues, dia 24 de març

assistència als òrgans
coHegiats; les retencions
legalment establertes; així
com les assignacions als
grups Ilolítics". El regidor de!
BLOC va afÍlmar que "les
retribucions a l'equip de
Govern multipliquen per
cinc les rebudes per l'oposi
ció; no volem que se'ns igua
le sinó que es tomen els
diners percebuts de més".

DEBAT PÚBLIC
En tUl altre ordre de coses,

el representant del BLOC va
contestar afinnativament al
repte que va lIençm' la passada
setmana el regidor de Cultura,
Francisco Flos, el qual citava
a Moya a un debat públic al
voltant de les iITegulm'itats del
Convent de Sant Francesc. El
nacionalista únicament dema
na "un debat públic amb la
presència dels ciutadans (i
que aquests puguen pregun
tar, debat obert), i de la
premsa ràdio i televisió
locals. Que Flos em' diga el
lloc i l'hom, espero que no
siga d'aquells que llancen la
pedra i amaguen la mà".

percebudes des de la publi
cació de la sentència, on l'al
calde Jaime Mundo era part
denunciant, del 28-09-95 i
prendre les mesures oportu
nes per tal de fer-la complir,
retorn:mt a les arques muni
cipals de l'Ajuntament les
quantitats percebudes inde
gudament". Al respecte va
destacar que "els membres de
l'equip de Govern del pp
han rebut més diners dels
que li pertanyen, els quals
s'han de tornar perquè són
diners de tots els ciutadans
de Benicarló".

L'altre punt de la moció
demana que es publique al
Bulletí d'Informació
Municipal (BIM) les quanti
tats que mensualment reben
els regidords; "el ciutadans
de Benical'ló han de conèi
xer les quantitats percebu
des pels 17 membres d'a
quest consistori des de l'inici
de la legislatura". Per Moya
aquestes xifres han de publi
car-se "detallant-se les retri
bucions netes i brutes pel'
dedicació exclusiva; les
indemnitzacions per

Moya (BLOC): "els
membres de l'equip
de Govern del pp
han rebut més
diners dels que li
pertanyen, els quals
s'han de tornar per
què són diners de
tots els ciutadans de
Benicarló"

Per aquests motius el
BLOC va presentar una moció
on s'exigeix "el cumpliment
de la voluntat del TS, així
com respectar els pJ'jncipis
d'informació i transparèn
cia de la gestió municipal a
tots els ciutadans", sengons
ens va indicar Enric Moya.

La moció té dos punts fona
mentals, segons ens explicava
e! regidor nacionalista, el pri
mer vol "la revisió de les
compensacions econòmiques

del grup del que formen part,
Govern o oposició.Ahir dijous, dia 25 de

març, es va celebrar a
l'Ajuntament de la

nostra ciutat mla nova sessió
plenaria, un Ple Ordinari on el
Bloc Nacionalista Valencià
(BLOC) va presentar tma
moció amb dos punts cetta
ment interessants.
Prèviament, el passat dime
cres, dia 24, el regidor d'a
quest grup polític, Enric
Moya va convocar als mitjans
de comunicació en una roda
de premsa per tal d'explicar
els detalls de la moció

Per a comprendre millor
aquesta moció hem de recor
dar que al Ple municipal del
28 de setembre de 1995 es van
aprovar les compensacions
econòmiques i indemnitza
cions al Sr. AlcaJde, als regi
dors i als grups polítics. Amb
posterioritat, el Tribtmal
Suprem en sentència de data 1
de desembre de 1995 fona
menta la necessitat de que tots
els Corporatius han de perce
bre la mateixa quantitat per
l'assistència als Plens i a les
Comissions, independentment
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Pere MClYor

Un poís amb futur

Converses amb

Víclol G. l.ablada

POI'lada delllibl'c de Pcrc :\;layol'

reflexió

valenciaJls.Tot açò dirigit per l'hàbil mà de
Víctor Gomez dona com a resultat el pJi
mer l1ibre de la nost1'a història democràti
ca que s'endinsa en la reflexjó honracla
sobre la realitat política pròpia. Una con
versa sense embuts, amb el caràcter perse
verant d'un corredor de fons, com ho és
Pere Mayor, que ha apostat per un camí
molt llarg, peró a la vegada, el més sef:,'Ur:
el BNY. Estem davant d'un llibre que
parla de política, adreçat als que no és
dediquen a viure de la política.

valenta
avancem en el llibre podem anar consta
tant l'experiència política de Pere Mayor,
avalada per la seua etapa parlamentària a
les Corts Valencianes. Un home amb
capacitat negociadora, en lU1a situació en
que la força mWlicipalista del Bloc obliga
a parlar de tu a tu amb els grans competi
dors de la política autonòmica ( el PSOE i
el PP). Un home amb un taraJmà assosse
gat però que no s'amaga de res quan parla
d'allò que més li preocupa i estima: el seu
país. Pere Mayor no eludeix cap qüestió i
afronta de manera decidida qualsevol
tema.

L'autocrítica també té lm llarg espai
reservat a les pàgines del llibre. La inca
pacitat del nacionalisme polític i cultura!
per conectar amb la societat valenciana es
tracta sense complexos, i també amb alter
natives i propostes. Les dificils relacions
amb el PSOE valencià i els seus dirigents.
El problema d'un regionalisme secessio
nista alimentat pels partits cellu'alistes per
dividir la societat. Les expectatives per al
futur d'una força política, el Bloc
Nacionalista Valencià, que ha aprés dels
errors passats i ha heretat la preparació i
constància de nacionalismes aJlteriors.Les
immillorables relacions amb altres forces
nacionalistes de la resta de l'estat i
d'Europa. Una realitat actual marcada per
l'involucionisme conservador del PP.
Moltes, moltes qüestions que remarquen
la realitat social que ens toca viure als

jÓJ REDACCIÓ

PERE MAYOR - VLCTOR G.
LABRADO (1999), Un país amb futUl",
Catarroja.Ed. Afers,

Q
uan lUl polític es decideix a publi
car un llibre on parla, natural
ment, de política sol aixecar

molta xpectació. Si a més a més s'au'e
veix a dir les coses pel seu nom, la polé
nuca està assegurada. Açò és el que passa
amb les reflexions esclites de Pere Mayor,
líder del Bloc Nacionalista Valencià. La
seua fÒl1nula, infalible, de la conversa dis
tesa fa que la lectura del text siga fluida i
intensa. El repàs crític del que ha estat la
política i els polítis de casa nostra durant
els darrers anys es converteix en un dis
curs incisiu que va desmollant la realitat
socio-política valenciana. Pere Mayor és
un home sense pèls a la llenf,'Ua, acostu
mat a dir les coses de manera directa,
sense amagar segones intencions. Aquest
missatge sincer, al que ens tenen poc
acostwnats els nost1'es polítics engresca al
lector en una successió d'esdeveniments
que l'autor relata de manera oberta i con
creta. Les anècdotes, fins i tot, no son gra
tuites i posen en evidència a algunes figu
res rellevants de la política autonòmica.
S'aludeix a fets, situacions i converses que
fan palesa una mancança de sensibilitat
valencianista de la majoria dels dirigents
polítics actuals i passats.En la mesura que

Presentació del llibre de Pere Mayor
Jí{:¡¡ VICENT COLL

Els regidors del BNV, Enric Moya i
Xavier Rodriguez, assistiren el
passat dia 17 a la presentació del

llibre de Pere Mayor a Barcelona. Pere
Mayor, portaveu del BNV, va presentar el
seu llibre Ull país amb futur a la llibreria
Proa de Barcelona. Anteri01111ent el llibre
s'havia presentat, també, a la ciutat de
València. L'acte va comptar amb lUla
nombrosa assistència de persones vincula
des al món de la cultura, l'esport i la polí
tica de la ciutat. Destacats dirigents del
PSM i CiU van acompanyar al polític
valencià en la presentació del seu darrer
llibre. Pere Esteve i Mateu Mono van
adreçar lmes paraules de suport aJ projec
te del Bloc Nacionalista, com també ho va

fer el berucaTlal1do Pichi Alonso, actual
seleccionador nacional de futbol, i desta
cat protagonista de l'acte. Amb 1ma sala
plena de gom a gom, els parlamentaris
van poder expressar les seues inquietutds
vers un futur esperançador per al nostre
pais.

Es va poder veure als regidors benicar
landos xe1Tant distesament amb Pere
Esteve, futur eurodiputat per la coalició en
la que participa el BNY. Magda Oranich,
candidata per la ciutat de Barcelona va
animar amb la seua presència el local. A
banda de coneguts editors i escriptors, s'hi
va poder constatar la nombrosa presència
de gent moltjove tant catalans com valen
cians que estudien en Barcelona.
Postenonnent, un agradqble i prolongat
sopar va clonar per conclosa la vetllada. Els regidors dcl BLOC Moya i Rudríguez amb

Pel'e Mayor i Pcrc Esleve (Cunvergència)
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COD1ença la Setmana Santa a Benicarló
.:i6 REDACCIÓ

D es del dissabte 27 de març (demà)
i fins al diumenge dia 4 d'abril es
celebra la Setmana Santa.

Benicarló, com cada any, prepara cons
cientment aquestes festes amb caire reli
giòs.

El dissabte 27 es farà 1" Acte
d'Apertura de la Setmana Santa 1.999'.
Durant el migdia les campanes seran les
protagonistes, i per la vesprada al Temple
Parroquial de Sant Bartomeu es dmà a
terme la Imposició de Medalles als tres
nous membres de la .Junta Local de
Setmana Santa. Després es farà el
'Pregó d' Apertura', a càrrec del
Santiago Vilanova Verdià, Conciliari
Diocesà dels Grups d'Oració i d'Amistat
de l'Axiprestat d'Amposta; i seguidament
la Coral Polifònica Benicarlanda donarà
un gran concert.

Per al diumenge 28 de març es farà
l'Acte de Cloenda de la 'V Exposició de
Motius de Setmana Santa'; la qual ha

estat, des del passat diumenge dia 21 de
març, oberta al públic. En aquesta exposi
ció totes les Confraries de Setmana
Santa han volgut exposar els millors
motius en aquestes dates. En ella es pot
veme la Nova Corona per a la Verge dels
Dolors, el Mantell de la Verge de
l'Esperança, rosaris antics, els Estelldarts
de les Confiaries, i altres atiicles de gran
valor. En aquest acte de cloenda tindrà
lloc la lectm'a de poemes de caire relif:,riòs
a càlTec de Mayte Andrade i de .Julio
Sansano Roca.

Per a acabar en aquest intens cap de
setmana, inici de la Setmana Santa,
tindrà lloc la tradicional 'Baixada en
Processó de la Imatge del Santíssim
Crist de la Mar', la qual començarà al
Temple Parroquial de Sant Bartomeu i
conclourà a la seua capella d'origen.

El dimecres, dia 31, Dimecres Sant, es
farà, a partir de les 21:00h, la 'Processó
de l'Encontre'. El Dijous Sant a les
22:00 hores es farà, al temple de Sant

La imatge de la Verge Maria serà protagonista 1

durant la Setmana Santa en Benicarló

Bartomeu, l' 'Hom Santa' davant el
Monument.

La propera setmana us contarem els
actes previstos per a la resta de la
Setmana Santa.

La Coral Polifòica al
Carnaval de Borriana

VI Setmana de la
Salut i Benestar Social

. fmatge de la Coral ]'olifònita Benicarlauda al Concert de Carnaval de
Borriana, on els benicarlandos van tindre molt d'èxit

'-----------,-------

;l'JJ ps.L.

E
l darrer cap de setmana
de febrer, la ComI
Polifònica

Benicarlanda va ser invitada
per la Coral Bon'Íanenca a
patticipat· en una estada de
convivència coral que va cul
minar atnb lUl concert a la

Casa de la Cultura d'aquesta
localitat.

El plat fort va ser preparar
la coreografia que va acom
panyat· a la peça estrella del
concert: 'Scherzo ltaliatlO'. La
principal novetat va ser la
qualitat, diversitat, elegància i
originalitat de les disfresses,
tant d'una com de 1'altra coral.

:i6 REGIDORIA Br'.NFSfllf/. SOCiAL

Des d,el passat dilhms,
dia 22 de març, i fins
al diumenge 28, es

celebra a Benicarló la VI
Setmana de la Salut i
Benestar Social, organitzada
pel Consell Municipal de
Benestar Social de
l'Ajuntament de Benicarló.

Aquesta ha estat composta
per programes de Ràdio a
l'Emissora Municipal (107.3
FM), de Xerrades
Explicatives de tot tipus i de
Col· loquis on tots els ciuta
dans estan prenent p3lt.

Els temes tractats ban estat
diversos com el voluntariat, la
igualtat i el treball, el càncer,
la diabetes, les minOl'Íes ètni
ques, les drogues, etc.
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VI SETMANA
DE LA SALUT

I EL BENESTAR
SOCIAL
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Cartell de la VI Setmana de la
<Salut i el Benestar Social
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L'Oficina d'Iniciatives Comunitàries ha insertat

a 36 dones al mercat de treball de la comarca
t6 OFICINA D 'fN/ClAnf/ES COMU.VI1;iRJES DE TREI3ALL DE L 'AJUN7'¡L\.JE.YT DE fi?AJGU¡'X-1

---------

L
'Oficina d'Iniciatives
Comunitàries de Treball de
l'Ajuntament de Traiguera, dins

del Projecte Emopeu NOW, ha insertat a
36 dones al mercat de treball de la comar
ca del Maestrat. Cal indicar que la Unió
Europea mi~ançant les Iniciatives
Comunitàries de Treball i Recursos
HLlmans al seu capítu1 NOW, fomenta la
igualtat d' 0pOltLmitats entre homes i
dones en l'àmbit de treball i la formació
professional.

Les particularitats que planteja la inte
gració al mercat de treball de les dones

tenen una dimensió europea per a les que
cal trobar solucions comLms d'assoliment
emopeu. En aquest sentit, l"Oficina
d'Iniciatives Comunitàries de Treball de
l'Ajuntament de Traiguera (OICAT) ha
desenvolupat durant el període 1995
1998 Lm projecte NOW denominat
FIORE. Una vegada finalitzat aquest pro
jecte, els resultats permeteixen fer una
valoració molt possitiva segons va dir la
directora de l'OlCAT, Marisa Calvet.

S'han format 57 dones, de les quals 36
s'han insertat al mercat de treball. AI
mateix temps, s'han organitzat diversos

reciclatges formatius, on la participació
ha superat les 125 dones. També cal des
tacar l'elaboració de diferents publica
cions, videos, i inclús L1na pàgina web.

Per a la posada en fi.mcionament, per
primera vegada al Baix MaestTal, d'un
projecte NOW, es va consolidar 1ma
xarxa de colaboradors per a impulsar un
marc dinàmic i coordinat a escala local
amb l'objectiu d'aconseguir una major
incidència al telTitori. A més a més, s'ha
promogut la pmticipació de 5 ajunta
ments, i es van firmar molts conveLlis de
colaboració amb diferents entitats.

Observatore Mundano1--------,

PER J. R. RAMÍREZ

Diputats d' "A DURO"

L
es Corts Valencianes han pt"e
sentat un estudi tècnic en el
qual es recomana incrementar

les retribucions dels parlamentaris
L'argument és infalible: si augmen
ten el sou podran augmentar la qual i
ficació dels diputats. "Si pagmnos el
diputado a treinta o cuarenta mil
duros acabaremos teniendo diputa
dos de cuarenta o treinta mil duros"
han dit ( i naturalment, ho han dit en
castellà). La panacea de l'assumpte
consisteix en millorar les condicions

i les retribucions del treball per
incrementar la qualitat d'aquest tre
ball. Res de nou, sincerament. Fins i
tot Marx ho entendria. Tal vegada,
el sr Jaime Mllndo, i la resta dels
regidors del pp s'apliquen la màxima
dels seus companys de valència i
consideren aquesta qüestió.
Incrementar-se els sous per incre
mentar la qualitat del seu treball. El
problema és si el seu trebalJ és ine
xistent. La politica ITIm1Ícipa1 i
autonòmica s'ha convertit, per al PP,

en un mitja per als seus fins lucra
tius. Si amb Domés quatre anys han
estat capaços d'arribar a aquesta con
clusió, que no faran amb quatre anys
més.

Caldria que aplicaren també la
idea de a més retribucions més quali
tat de treball. " Si paguem als treba
lladors i obrers a quaranta mil duros
tindrem millors serveis, millors
vivendes, millors industries, més
benestar social, etc .. " dic jo. Molta
barra és el que hi ha.

RÀDIO BENICARLÓ

EMISSORA MUNICIPAL
107.3 FM

Méndez Núnez, 91
Tel'f. 47 3S 44

BENICARLÓ

LA NOSTRA TELE

Avda. Marqués de Benicarló. 27

Telf. 47 1983

BENICARW
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PASQUAL MAS(1998). Salt en fals.
Alzira. Ed. Bromera. Col. L'Eclèctica.

P
asqual Mas ha tocat fins ara totes
les tecles del món literari, estudiós
del banoc valencià, poeta i colum

nista, havia fet les primeres temptatives
en el camp de la natTatjva amb una
novel'la breu, "La confessió", aquesta
que ara ens ocupa és la sua primera
novel'la llarga amb la que va quedar fina
lista del premi "EllIic Valor" 1997.

Paco Xerta és lm home que ha vist
com la seva dona posava al descobert les
seves intimitats matrimonials en un pro
grama de teleescombraries, creu que no
podrà suportar aquesta humiliació i deci
deix suïcidar-se llençant-se des de dalt
d'Wl pont, però al dalTer moment pensa
en ajomar el salt al buit i realitzar una
enginyosa venjança. A partir d'ací la
novel·la prendrà camins ben diferents, el
camí de l'acció amb tot l'entramat que el
protagonista organitza per a venjar-se de
la seva dona, i el camí de l'evocació i

sobretot de la reflexió, on el protagonista
evoca moments del seu passat personal i
de la seva ciutat -Almassora-, i de la seva
comarca - La Plana-, fms a anibar a la
ret1exió sobre el seu present.

La paJt que hem anomenat de l'acció
té moments d'un cert enginy com ara la
contractació de dos detectius privats que
acaben investigant-se l'un a l'altre, o
algun toc d'ironi<l o d'humor negre, però
pensem que és la part més feble de la
novel·la i que la intenció de l'autor haurà
estat probablement de fer-la servir de
suport per a la part que hem anomenat de
l'evocació i de la reflexió.

En efecte, Paco Xerta evoca sovint lm
espai i un temps que ja no existeixen,
d'una banda l'espai social, el de
l'Almassora històrica i el de la seva
infantesa lransfonnat pels enonnes can
vis dels anys seixanta i setanta, i d'altra
banda l'espai individual, com a conse
qüència dels canvis anteriors, el seu propi
món de la infantesa, també ha desapare-

gut. Tot això porta al protagonista a refle
xionar sobre el present i a fer una autèn
tica anàlisi crítica deia comarca de La
Plana, en aquest sentit ens resulta magis
tral el retrat social que realitza de la ciu
tat de Castelló. En el fons el que li passa
al protagonista de "Salt en fals", ellS
recorda bastant aquell Mario de "Cinco
horas con Mario" de Delibes, és un per
sonatge enfrontat a un món que no li
agrada i el seu comportament estarà regit
per les seves reaccions davant d'un món
hostil.

Però aquest entrecreuament de l'acció
i de la reflexió, fa que de vegades el ritme
nanatiu se'n ressenti lma mica, i en algu
na ocasió es perd el fil de l'acció pel seu
afany d'evocar massa coses, tanmateix
Pasqual Mas ens sembla Ull bon narrador
que ha sabut crear lm món novel·lístic
propi, amb una novel'la, que malgrat tot,
és de lectma força interessant.

La veu del .C1nema
PER M.J. MURPHY

Camino al Cielo

FITXA TECNICA

DIRECTOR: 'f?...oEert 'Duva[[

PRODUCTOR: 1(06 Cadiner
GUIÓ: 1(o6ert 'Duva[[

IMATGES: 'Bany Marf(gwit.z
PROTAGONISTES: 1\p6ert
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GÈNERE: drama
MÚS ICA: 'DavidMansfie{¡;{

P
er fi arriba a les nostres pantalles
aquest drama rural que tracta al
voltant del mon dels predicadors

als Estats Uuits. L'actor Robert DuvaU
dirigeix, produeix, escriu i protagonitza
aquesta història que compta, a més a més,
amb la participació de l'actriu Miranda
Richardsoll i amb Farrah Fawcett, recupe
rada per al cinema.

En aquest film, Dnvall aconsegueix
reproduir un personatge com Eulis
'Sonny' Dewey, lm. predicador de Texas

que es veu obligat a fugir de la seua ciutat
després de que la sena dona (FalTa
Fawcett), falta de sopottar les absències
del seu home, s'enamora d'un altre predi
cador (Todd Alien), al que no dubta en
deixar ferit amb un bat de beisbol després
d'un partit.

Eulis es fa cridar 'El Apostol', i en la
seua nova etapa s'enamora de la jove
Tossie (Miranda Richardson), descobreix
que l'home que va ferir ha mort, i la poli
cia el busca per assassinat.

FOTO - ESTUDIO SE VENDE
CARNET DE SOCIO

CLUB DE TENIS BENICARLÓ
MUY ECONÓMICO

LAMAR AL TEL. 964 46 03 38
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El Mussol

Bogeria Fallera

El mussol pensava que els atacs de
bogeria d'alguns membres de l' e
quip de govern popular només

eren conseqüència dels temps electorals
que conen els últims mesos, per això
traure arbres de soca anel, fer rotondes,
acabar obres de programa electoral a
COITe cuita (Convent, Papa Lluna, Plaça
Constitució, Piscina... ), etc. eren accions
directes del PP per aconseguir que els tor
nen a votar.

El mussol però després de guaitar la
quantitat d'abenacions que s'han fet
durant les passades festes del foc, ha
constatat que una part de la societat bení
carlanda o bé també s'ha contagiat de la
bogeria o bé que amb la justificació de
passar-ho bé s'hi pot fer de tot sense cap
mirament lli remordiment.

El mussol pot entendre fins a cert punt
que les Falles desitgen portar a la seua
festa milers de persones per tal que visi
ten monuments, casals. desfilades de ves-

Itimemes importades des del cap i casal

del Túria, etc., però això si caldr.ia que
s'hi preocuparen una mica r.1és de buscar
llocs on poder deixar aquests visitants els
seus vehicles prop de la festa.

El mussol però no pot acceptar que per
xalar de les falles moltes persones de
totes les edats caiguen en Lm total incivis
me, provocant indirectament que aquells
que es senten temptats a visitar Benicarló
durant l'ultima setmana de l'hivem es
descoratgen veient les barbaritats que s'hi
fan a totes hores pels caners de la ciutat.

Al mussol no li entra a la seua closca
cerebral com tamihes senceres s'hi trans
formen durant aquests dies, aixi en LU1

tres i no res tiren per telTa tota educació
cívica al permetre que els seus infants,
alguns llO alcen Ull pmn de tena, puguen
estar a tot hora al caner atiant "xinitos",
"aguilas", "fallerets" etc. mentre els seus
pares tranquil'lament asseguts al casal o
casa seua no es preocupen massa si els
seus fills prenen mala encara pitjor el fan
prendre a altres que sense buscar-ho al

final es troben amb Ima cremada o un mal
de timpà conseqüència d'un coet tirat
sense cap control.

El mussol tampoc pot concebre com
altres bojos, segurament joves amb molta
marxa etílica al seu cos, s'lli dediquen a
fer maleses i bretolades contra el mobi
liari urbà; per exemple enguany tots hem
pogut observat com durant les faUes uns
quants contenidors de recollida selectiva
de paper i cartró han estat cremats per les
animalades d'alglms als que caldria treu
re l'adjecti u de civihtzats.

El mussol creu qne les Falles aixi van
per mal camí, ja que si no s'hi posa 'fre a
aquesta bogeria i no s'hi comença a donar
exemple de responsabilitat controlant tots
els actes incivics; tots els fallers cada cop
estaran mes abocats a recóner a les mali
fetes per passar tanta estona al caner
sense fer res de profit.

Fitxa de subscripció

CP

NOM
D~Ml_C_ILo:::I,-__" _
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Per què en Falles
algu nes persones es

comporten com animals?

Les Falles són unes grans festes
benicarlandes, tots estem d'acord,
el que és incomprensible és el
comportament d'alguns 'ciuta
dans' en aquestes benvolgudes
dates.
Podem veure en la imatge un arbre
arrancat del terra (Av. Joan Carles
I), i destroçat completament; i si
tinguerem més espai posariem la
gran quantitat de destroces que es
fan a Falles, sobre tot contenidors
cremats o papereres.
Benicarlandos, això no podem per
metre-ho, ho hem de denunciar!
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Presentació de la campanya:

25 d'abril: per una Europa de pobles lliures
.rDJ A.e. ALAMBOR

El passat dijous 4 de
març a la Sala de
Conferències de la

caixa Rural sant Isidre orga
nitzada per Acció Cultural del
País Valencià i ]'Associació
Cultural Alambor es va fer la
presentació a Benicarló de la
campanya "25 d'abril: per
una Europa de pobles lliu
res".

A aquest acte al que hi va
assistir nombrós públic, Toni
Royo, d'Acció Cultura], va
explicar els diferents actes que
se estan preparant per comme
morar la Diada del 25 d'Abril,
que a més del significat reivin
dicatiu que té l'aniversari de la

batalla d'Almansa enguany es
centrarà en la reinvindicació
de la llibertat dels pobles
d'Europa.

Per això els actes que tin
dran lloc el dissabte 24 d'abril
a València començaran pel
matí amb la Proclamació dels
Drets dels Pobles i de les llen
gües catalana, basca i gallega.
Per la vesprada es farà la
manifestació "Per la llibertat
dels pobles d'Europa" i segui
dament tindrà lloc un concert
a la Pla de Bous on actuarien
grups de música popular i tra
dicional i també de rock d'a
lTeu d'Europa i de l'Estat
Espanyol, i on és possible que
actuen Sopa de Cabra,
Oskoni, !vlil1adoiro, etc.

Els interessats en participar
en aquestes actes poden com
prar a la llibreria Grevol tant
les entrades per al concert
(l.000 pessetes) com també el

bitllet (500 pessetes) per anar i
tomar a València amb l'auto
bús que posarà a la seua dispo
sició Acció Cultural..

,~

ÀUÓI

AUTO ESTELLER

I~---Iiilr:nl y
ESTELLER IMPORT

~
Comunica a sus clientes, que debido a las 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



!3 FALLES 1111
FOC i ESPECTACLE: APOTEÒSICl

La mascletà de la Pirotècnia Tomas de
Benicarló va conquerir el cor de València

16 J.Si\!fAEL MATEU (ENVIAT ESPE(,[Af, DE LA VEU A V/ILÈNCJA)

I lJna panoràmica de la Mascletà de Pirotècnia Tomàs des del Balcó de
IJ'A.iutltament de València i amb l'etlilïci de 'Corl'eos' darrera Foto Sec"i

acq

M
agní~C' apoteòsic,
d¡fel ent, ... , la mas

JL... cletà de la
Pirotècnia Tomas S.L. de
Benicarló va ser impressio
nant. Aquesta opinió no és tan
sols del que escriu aquestes
1inees, ja que la gran quantitat
de bel1icarlandos desplaçats
fins a la Plaça de l'Ajuntament
de València, i de la majoria
dels milers de valencians i de
les rodalies que es van donar
cita al temple de les 'mascleta
es', coincidien en que 1'espec
tacle píric de l'empresa beni
carlanda ha estat un dels
millors que s'ha pogut escol
tar, veure i sentir, dins del mes
del foc, en la ciutat de
València.

Tots aquells que vam poder
presenciar en directe (o 1'han

pogut veure per TV Carlón)
aquells 6 minuts d'intens
soroll vam poder comprovar
com la mascletà va deixar
satisfet tothom, incluint als
membres de la Pirotècnia
Tomàs; vam poder intuir com
totes 1es tàses i totes 1es reten
cions interios van succeir-se
sense poder percebre una
estmctura definida, i tot això
sumat a la contundència de les
descànegues i dels lTons, i
amb l'obligat ritme de pro
gressió ascendent, van fer d'a
questa mascletà tota una obra
d'art, de l'art del foc, de l'art
de l'espectacle, de l'espectacle
de les Falles.

L'equip desplaçat per
Pirotècnia Tomàs S.L. a
València va estar fonnat pels
seus tres propietaris: Miguel

Augel Tomas, Jaime Verge, i
José Antonio Gregori; a més
a més, van ser pariíceps de la
mascletà la resta del planter
d'aquesta pir~tècnia Maribel
Verge, Rubén Mundo, Pablo
Mimvet, José Joaquín
Albericb, Juan Cm'los
Caballer, Sergi Ortiz
•Carllbaj'j'o', Óscar
Alberich.

Aquest ha estat el tercer
any que els benicarIandos dis
paren a la Plaça de
l'Ajuntament de València, i
allò que més va destacar i més
alegria els va donar va ser
"veure a la gnm quantitat de
Benicarlandos que han estat
presents sentint la mascletà,
a tots ells ¡moltes gràcies!",
com ens va comentar J.A.
Gregori.

La mascletà berucar-Janda

va comptar amb 120 kg de
material explosiu, i va tindre
quatre parts: la la retenció va
ser aèria, composta per 30
trons amb doble acompanya
ment de 'xiulets i xixarres'; la
2a van ser 5 retencions terres
tres, doble acompanyament
aeri de volcans ~focus-tro',

'roncadors' i 'trons d'adverti
ment' amb efectes de color; la
3a va ser un doble tram de
traca 'lTiple-tenatremol' (30
metres d'ascens) amb acom
panyament de volcans ~focus

tro'; i 4a va ser el moment
apoteòsic final amb una descà
rrega de volcans 'focus-tro',
1lla descànega de 'tro atòmi
ca' i el remat final amb un
'monumental tro'.

La Pirotècnia Tomàs S.L.,
¡Tot un espectacle!
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Les Falles 1999 van ser tot un èxit, La Carrasca i

Els Conquistadors van guanyar els lrs premis
f6JMARODI

------------

L
es Falles d'aquest any
1999 han estat tot un
èxit tant d'expectació

com de Pal1icipació, milers de
benicarlandos i de gent d'arreu
de les nostres comarques hall
visitat la nostra ciutat per tal
de gaudir talllbé les festes més
grans de la llostra localitat.

Des de la Redacció de La
Veu, i degut a que la passada
setmana vam fer vaCallCeS,
hem cregut oportú recordar
una mica quins han estat els
premis otorgats i quines les
falles guanyadores.

En quant a les Falles
Majors, el 1er premi va ser per
a la Falla La Carrasca, un
espectacular monument faller
que representa una de les
falles més grans plantades mai

en Benicarló; el 2n premi va
ser per a la Falla Benicarló; el
3er premi el va aconseguir la
Falla El Mercat Vell, una falla
que va tindre mala sort, ja que
la pluja va destrossar la majo
lia dels seus ninots; el 4t premi
per a Els Conquistadors; i el
5è per la Falla El Grill.

En qUallt a les infantils el 11'
premi va ser per a Esls
Conquistadors; 2n per a La
Carrasca; 31' per a la Falla La
Barraca; 4t per a la Falla
Benicarló; i 5è per a La
Pape¡ina.

Els ninots indultats van ser
per a la FaUa l'Embut (majors)
i per a la Falla La Papelilla
(infantils)

Esperem que les Falles del
2000 siguen tot un èxit.

, " --

La Falla La CarrasclI, presidida per Carlos Salinas,
"li ser la guanyadora dcller l>rcmi dc Ics Falles 1999 Foto Alió

Enganyen els artistes fallers a es nostres Falles ?

A
questes imatges no són ninots
indultats, són ninots que per
desgràcia o per poca vergonya

dels 3liistes fallers (normalment de
València) s'han pogut veure en més d'una
falla durant les passades festes del foc.
Ninots simbòlics com aquests, José María
Aznar, Loles León, Rocio Jurado i Pedro
Almodóval", s'han repetit en diferents
monuments de la nostra població, això sí
(¡Quin detall!) amb diferent roba i colorit.

El més lamentable crec que ha estat
veure a la FaUa L'Embut (sense que els
membres d'aquesta Comissió tinf,'uen res
a veure) dos ninots iguals, dos lM.
Aznar; per això em pregunto, com és pos
sible que un a¡1ista faller pose dos
'Aznares' en la mateixa falla? Ens estan
enganyant? Són clans d'artistes fallers
organitzats? ... Simplement penòs.

També sembla ser que les falles es
repeteixen, per a recordar-bo tenim que
tindre molta memòria o veure les imatges
del passat. Altre fet penòs, el monwnent
de La Ba1Taca d'enguany és el d'El
Call1panar de 1993; poden comprovar-bo
al casal d'aquesta esmentada falla.
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I DE DIUMENGE A DIUMENGE I
Presentació

del 'III

Nova i contundent victòria del Torneig de
Bàsquet3x3Benicarló: Vila-Vella,O - CDB,4

al carrer'

G ESPORTS

.16 PACO DEL CAS1'JLLO J RODOLFO SERIU1NO

Per segon any consecu
tiu, i ja en van dos, la
Direcció de La Veu

(d'ara endavant El Chiste
Fallero) ha declarat com a fes
tiva la setmana de Sant Josep i
ens ha obligat, sí, obligat, a fer
vacances pel ressò de la nos
trada festa crematòria. És per
aquest motiu que no li vaig
poder contar l'exceHent partit
que va fer el Benicarló contra
l'Alcora (2 - O) enmig d'una
persistent i benèfica pluja.
Però bé, això ja és aigua pas
sada i la positiva actualitat del
CDB ha de ser l'ímic argu-
ment del present escrit. --

Les Falles del 99 no han
estat absolutanlent negatives
per a un servidor (la pluja i
sobretot la no celebració de la
cOlTida de bous, què es pensa
va vosté ?) i així va ser com el
Benicarló, potser per primera
vegada en la seua Història, va
muntar un espectacle i no va
perdre diners. M'han dit que a
1'actuació del Chaval de la
Peca hi havia d'allò més gent.
Està vist que som l!.r¡ club kitx
per a un públic kitx en un
poble kitx.

De la part pUTament espor
tiva li puc contar que el nostre
equip va assolir una contml-

dent victòria (O -- 4) al Camp
del vetust poble de Vila-Vella.
Els quatre gols van resultar
clarament insuficients per als
mèrits exhibits pels deixebles
de Pérez. Amb Lm domini
aclaparador el Benicarló es
va endUT els tTes punts (els tres
penals a favor nostre són pura
anècdota) i ja ha aconseguit
lligar quatre victòries conse
cutives. No sóc, és prou evi
dent, John Benjamin Toshack
però estic segUT que si es
guanyen els propers tres par
tits jugarem la promoció d'as
cens,segw-lssim. L'ànim dels
jugadors es troba pels núvols i
no seria d'estranyar que es
repetira una ratxa tan bona
com la de la primera volta.

A hores d'ara el Benicarló
es troba empatat a pml1:s amb
el Vinaròs i no sé si només a
un pmlt del potent San Jorge.
Tan sols som a deu punts del
líder; res, tres pmiits. No cal
dir que ens juguem molt
aquest diumenge de Rams i
que la Junta Directiva agrairia
sobremanera el seu esforç per
anm' a veure, d'una punyetera
vegada, un pmiit al MwJicipal
de la Carxofa.

Mentre el CDB prepm'a el
seu matx contra el sempre

dificil Albuixec (diwnenge 28
a les 16 hores) i el company
Ismael Mateu es recupera de
la delectable feina de comen
tarista televisiu (va retransme
tre in situ 1'ofrena fallero-flo
ral 1 la mascletà de la
Pirotècnia Tomàs a València),
jo particulannent he començat
a pUTgar les meues culpes i a
preparm' el meu esperit per a
les dates que s'apropen.

No sóc, és prou evi
den~ John
Benjamin Toshack
però estic segur que
si es guanyen els
propers tres partits
jugarem la promo
ció d'ascens, segu
ríssim

La veritat és que no sé què
més posm' (bé sí, em vindria
de gust parlar de moltes coses
que podrien ferir la sensibilitat
d'algú; com que sóc educat de
mena i ací em paguen ben
poquet, ho deixaré cÓll'er). Jo
les vacances les faig aquesta
setmana i ací acabo.

D emà dissabte, dia 27
de març, es celebrarà
l'acte de presentació

oficial del III Torneig de
Bàsquet'3x3 al carrer'.

L'acte serà realitzat a la
Sala de Plens de
l'Ajuntament de Benicarló a
partir de les 17:30 hores. El
mateix serà presentat pel Sots
director de La Veu de
Benicarló, Àlex Gozalbo, que
a la vegada és el cap de prem
sa d'aquest important torneig.

Per a aquesta tercera edició
els responsables de 1'organit
zació del torneig, els membres
del Club Bàsquet '.Benicm'ló,
esperen sobrepassar la xifra de
400 paIticipants, amb la qual
cosa s'aconsegueix la divulga
ció d'aquest estimat esport en
l'àmbit local, comarcal i pro
vincial.

Cal recordm' que el ur
Torneig de Bàsquet '3x3 al
carrer' es realitzarà en
Benicarló els dies 24 i 25 d'a
bril de 1999, i ho farà mub el
lema 'Aquest any també';
esperem la presència de molts
xiquets i aficionats demà en la
presentació oficial d'aquest
torneig.

Al torneig hi hauran mol
t~\· sorpreses que es sabran
demà en la presentació!

estudio~-- "
Fotos en una hora

Plaça del Mercat, 1 Benicarló ~
Telèfon: 964471432

;-----:;----------;::<':,----------------------------¡:-------~ ,
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Els de Miki continuen segons a dos punts del líder:

El Proyastec goleja al C.Bàbar (1-5)

ESPO~TS G
@F BenihortJ

J?'JJ CP BENIHORT

.il'» KOSECKI MATEU
~--------_.-~~~

Català Bàbar - 1
Bou; Cana, Blanca, Moya

l, Monjonell- cinc inicial-,
Cuenca, Moya II, Maldonado,
M31iínez, i Serres.

Proyastec-Beyso FS - 5
Chus; Parra, Valera,

Fabregat, Josema- cinc ini
cial- Juan Paredes, Nano
Serra, Jesús, i Óscar.

Gols.' 0-1 (min. 8) Paredes;
0-2 (min. 10) Parra; 0-3 (min.
15) Fabregat; t-3 (min. 23)
Cuenca; 1-4 (min. 30)
Paredes; 1-5 (min. 36)
Josema.

Incidències: el Proyastec
Beyso FS de Benicarló va dis
putar el seu enconh-e al pave
lló del Català Bàbar de
Castelldefels, amb bona
aflnència de públic.

El Proyastec - Beyso FS
no es despenja de la
part alta de la classifi

cació i va guanyar per 1 a 5 a
ta pista del Català Bàbar de
Castelldefels. Els benicarlan
dos continuen segons a la
lliga a dos plilltS del líder, el
Girona.

Aquesta golegjada té molt

de merit, ja que els catalans,
dirigits per Ricm'do Menezes,
estan at tercer lloc de la clas
sificació, però la millor quali
tat i encert del conjlillt beni
carlando va fer que la goleja
da pujara al marcador.

Paredes, Fabregat, PatTa i
Josema van ser els golejadors
del conjunt benicarlando.

L'Infanril 'B' va per
dre davant el Roda en
un espectacular partit

L 'Infantil 'B' va perdre
ta passada setmana a
casa davant el Roda' E'

pere 4-6, en un espectacular
patiit entre el 6è i el 2n; gols,
emocions i bon joc es va veure
al camp de les Pistes
d'Atletisme.

L'altre partit de la jornada va
ser la victòria de l'Aleví'A' (0-
8) al camp del Peníscola.

La propera jomada serà:
At.Ondense - Cadet
At.Ondense - Infantil A
Infantil B, descans.
Aleví A - Sant Mateu
Aleví B - Peníscola A
Traiguera - Aleví C
Benjamí A -Sant Mateu
Benjamí B - Peníscola A
Chert - BenJamí C

Els benicarlandos no van saber aprofitar el mal joc local i va ser golejat:

El Masamagrell va aprofitar es errades del CDBJ

.il'JJ KOSECKf 1vfATïIU

UD Masamagrell - 3
CDB Juevnil - o
Alineació del CDB Juvenil:
lfíaki; Rodolfo, Lluch,

Fabio, Díaz; Lucas Centelles,
Víctor (Ramia, mino 74), Dani
Serra (Eloi Llapis, min.55),
Abella, Gonzalo (Flos, mino
55), i Aparicio (Monfort, mjn.
64).

Gols: 1-0 (min. 21) contra
colp local; 2-0 (min. 44) pas
sada des de la pOlteria local i
lm rebutx va ser aprofitat pels
locals; 3-0 (min. 46).

Ocasions: moltes e1Tades i
alguns balons a la fusta.

Incidències: poca gent al
Mwucipal de Masamaf,JTell.

El menut camp munici
pal de Masanlagrell no
va ser Ull lloc propici

per a que el CDB Juvenil
aconseguira els tres punts; el
que va succeir diumenge va
ser que el que es van endur els
caduferos van ser tres gols cap
a casa.

El partit es va cm'acteritzar
per l'absència de centre deI
cmllp per les dues parts, els
locals aprofitaven les reduides
dimensions del camp i van
tirar moltes pilotades, i van
abusm- del joc dur.

Per la seua pmi els joves
benicarlandos van acusar molt
les Falies, i tot i les baixes,
van estar molt per sota de tes
seues possibili tats.

A més a més, l'àrbitre tam
poc va ajudm' ats del Maestrat,
ja que en pocs minuts va
expulsar als jugadors det
CDBJ Abella i Fabio, motiu
pel qual van jugat' tota la sego
na part amb nou homes.

Uodolfo, un carriler esqucrre que
ja ha debutat amb ci [Jrimer cqnill

Esperem que millore la
pwlteria (es vatl fallar moltes
ocasions) la propera setmana i
s'aconsegUIsca lilla nova
victòria diumenge vinent a les
18:00 horeds davatlt l'AI.
Saguntino.

Diaz, central bcnicarlando molt
contundent i eSJl_ed_it_iu~----,



BÀSQUET FEMENÍ

Jaime, home clau al
eB Benicarló - C. Malloms

momet als deixebles de
Santiago Senar, demostrant
lma lluita i un esperit que van
faltill'-li als benicm·landos. Tot
i això, la major altura dels
locals i la bona direcció del
seu entrenador, van fer possi
ble Ja c1asificació per a les
semifmals que jugaran davant
l'Alginet els dies 10 (Alginet)
i 11 (Benicm'ló, l6:30h al
pavelló)) d'abril.

ALTRES RESULTATS

C.B.Bló. JuniOl' Masculí va
guanyar degut a que el CB
Onda no es va presentm',

El Cadet B va descansm',

El Sènior, Junio.. i Cadet
Femení van tindre jomada de
descmls, Les Sènio.. viatgen a
Sego..be, mentres les Juniors
aniran a Moncada.

CBBló. Cadet'A' MlSC.- 61
San José de Calasanz - 59

El Cadet A es clas
sifica per a les semifi

nals autonòmiques

Jugadores CB Benicarló
Cadet 'A' Masculí:

Hermíndez (2), Oms (5),
Simón (4), Feneres (14),
Miravet (12), Martínez (-),
Galvez (24), Mama (-), i
Alberich (-),

El partit de tornada dels
Quarts de Final de la categoria
cadet va ser molt emocionant i
stisfact01i per als interessos
dels joves jugadors benicar
landos, El partit d'anada va
conc1ome amb un empat a 48,
i ho deixava tot per a aquest
encontre de tronada.

L'equip de Calasanz va
saber plantar~li cara en tot

TRES SON MULTITUD
..... __ DE ·OVENTES

Jugadors del CB Benicarló
8-2J Masculí:

Elçi, Galan, Agustíll,
Salva, Mateos, Nliguel,
Vicent, Rubén, Ruzafa, i
Juanma.

El Ceràmicas Rino S-2l va
perdre a la pista del líder, el
qual va ser molt superior,
Diwnenge a les 16:30h al
poliesportiu rebran al
Masamagl'eU, s 'ha de guanym'
un partit dels tres que resten
per tal de salvm' la categoria.
Un dels rivals que tindrà el
Ceràmicas RiBo serà el
Borriana, penúltim classificat.

Po..t de Sagunt - 96
Ce...Rillo S-21 B1ó. - 64

àrbitres, els impresentables, i
no em cansaré de repetir-ho,
els impresentables EXPOSI
TO i AGOST, una parella que
sempre (i no sabem perquè)
xiula al CB Benicarló, i sem
pre ens peljudique, són uns
'IMPRK\"'ENTABLES'.

Tot això, encara que siga
negatiu, no pot ser excusa per
justificar la derrota, ja que són
un equip molt superior als de
la localitat de la ceràmica, i
per tant s'halUia d'haver
guanyat.

Aquest diumenge impor
tantíssim partit contra La
Pobla, 18:30h al Poliesportiu.

El Ceràmka.() Rillo
cau amb e/líder

ncomprensiblement els
jugadors del CB Benicarló
- Construcciones Maloms

s'estan complicant la vida en
aquesta segona volta, on lmi
cmnent han guanyat 3 partits,
la qual cosa ha posat en a1Gllta
a directius, cos tècnic i juga
dors, ja que existeix la possi
bilitat de perdre la categ01ia,
encara que guanyant aquest
diLUnenge a casa, la categ01ia
està pràcticmnent salvada.

El més trist de tot és que
l'Alcora feia 16 jornades que
no guanyava, això sí, els beni
carlandos van notar molt les
absències de Lara i Sora, així
com l'actuació nefasta dels

El eB Benicarló es
complica la vida

davant l'Inalco Alcora

~ T LEGLER

lnalco Alco..a - 71
C. Malloms Benica..ló - 64

Jugadors del CB Benicarló
Sènior Masculí:

Anselmo (16), Ivan (7),
Cherta (8), Villegas (7), Jaime
(14), H01tas H, Peña (2) i
Oliva-n (12).

Àrbitres: Expósito i Agost,
els de sempre, uns impresen
tables que van perjudicar al
Construcciones Malloms.

Parcials: 34-30 (la part);
71-64 (final del pmtit)

GfSPOr¿TS

.. SE.R MAESTRA.T

.. RADIO EBRE

Cadena DIAL
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Cadena. SER

• ELS PORTS RAi:JIO (More.'a.)

SU NEGOCIO LO CONOCERA 8~ .000 OYENTES



TOT EL QUE ES COU A BENICARLÓ I COMARCA

DISSABTE 27
~ Presentació del
Bàsquet '3x3 al carrer'.
Organitzat pel Club
Bàsquet Benicarló, pre
sentació oficial del nT
Torneig de Bàsquet '3x3
al carrer'.
En aquesta es comentaran
totes les sorpreses que hi
hauran al proper torneig
que es farà els dies 24 i 25
d'abril.
Lloc: Sala de plens de
l'Ajuntament de
Benicarló.
Hora: 17:30 hores.
DISSABTE 27
~ Proyastec - Beyso.
Organitzat pel Proyastec
Beyso Futbol Sala, inte
ressant paItit correspo
nent a la Primera
Nacional 'A' entre els

equips Proyastec
Ripollet (BaI'celona).
Lloc: Pavelló
Poliesportiu Municipal.
Hora: 18 :30 hores.
DIUMENGE 28
~ Futbol de Preferent.
Organitzat pel Club
Deportjvo Benicarló,
interessant paJtit de fut
bol corresponent a la
Regional Preferent del
futbol valencià, entre els
equips del CDB i
l'Albuixec.
Lloc: Camp Municipal de
'La Carxofa'.
Hora: 16:00 hores.
Seguidament paItit de
futbol corresponent a la
Primera Regional
Juvenil, entre els equips
del CDB Juvenil j l'AT.
Saguntino.

CONCERT EXTRAORDINARI

~OCfACIÓ MU~fCAl

"CIUTAT D~ BJ;NrCARló"

CICLE DEDICAT A BANDES I ORQUESTRES

Viatge i a~sistència al Concert: 1.000 Pts
(SOCIS: Gratuït)

In10rmació i reserva de places
(fins l' 1 d'abril): Seu Social - CïCabanes, ]6
divendres 17h-20h i 2211.-24 h. o trucant als
V: 964-475362/964-47J5171964-47Jl39

Pot acompanYa!' a la Banda de Música Ciutat de Benical'ló

al seu concert d'abril a València

'La niña de tus 0}08' Regia i 'Gloria' Capital
IPenélope Cruz i Jorge Sam en 'La niña de tus ojos' al Regio Cinema I

'Lli nilÏlI de filS ojos' amb 1111 cSllcctacular rellartiment d'actors nacionals

16 REDACCIÓ

Gloria (Capitol), dirigida per Sidney
Lumet, estem davant la història d'una dona
molt atrevida i una mica lladre; aquesta és la
bellíssima Sharon Stone, la qual va molt pro
vocativa en aquest film.

La productora Mandalay Entertaiment és
l'encaITegada de regir els destins d'aquest bon
film, que compta, a més a més, amb Jeremy
NOlthan, Cathy Morim1y, Jean Luke Figueroa,
Mike StalT i George Scott com a protagonistes.

La niña de tus ojos (Regio),
Femanclo Trueba toma a la càrrega amb lU1a
emotiva pel'lícula, la qual compta amb
Penélope Cruz com a principal protagonista
dins d'un repartiment compost per Antollio
Resines, Neus Asensi, Jesús 8onilla, Jorge
Sal1z, Loles León, l'esperpèntic Santiago
Segma i la meravellosa Rosa Maria Sardà.

Està distribuida per Lola Films.



EL CÒMIC SETMANAL DE

XAVIER BURRIEL
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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
LA DELGADA
LINEAROJA

Vinaròs

GLORIA

Divendres
22:30

Dissabte
19:45 i 22:30
Diumenge

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

19:45 i 22:30

GLORIA

Divendres
22:30

Dissabte
19:45 i 22:30
Diumenge

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

19:45 i 22:30

LA NIÑA DE
TUS O.JOS

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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