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BLOC: solvència contrastada
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Un basquet plé de p=-I
soles per a les empreses

que no s'han sensibilitzat amb la
Unió Ciclista de Benicarló i han pro
vocat que la XXVma edició de la
Ronda Ciclista al Maestrat s'h~a

ajomat de moment, i molt probable
ment no se celebre.
La Unió Ciclista no mereix això.

~~\~,\
I;I? Gran quantitat de car-
I r xofes tOITadetes per a

l'equip Cadet 'A' del CR
Benicarló, per la seua gran tra
jectòria, i perquè de la mà de
Santiago Senar ha arribat a les
semifmals autonòmiques.
Desitiem molta SOlt als joves
benicarlandos davant l'Alginet.

El BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ ha estat el primer
grup municipal en presentar oficialment el seu candidat a
l'alcaldia de la nostra ciutat. Enric Moya encapçalarà la can
didatura d'aquest partit polític què, segons totes les opinions,
podrà tindre la clau de la governabilitat, o fins i tot la pròpia
goverabilitat, en les properes eleccions del 13 de juny. El
desenvolupament polític que hem vist últimament, on el
BLOC ha pres el protagonisme com a principal grup oposi
tor, fa preveure una bipolarització BLOC-PP molt acusada.
La proposta de Moya, com a cap del BLOC, de retornar
Benicarló al lloc capital que li pertoca, tant per història com
per possibilitats, és sumament temptadora, i més, si hem
seguit l'estil de fer política que ha dut últimament aquest par
tit, on la solvència de les seues argumentacions ha estat el
contrast més fort de tota l'oposició. Per ganes i iLlusió dels
nostres conciutadans probablement no ho serà.
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L'Assemblea local del BLOC va elegir al seu candidat

Per segona legislatura consecutiva a les municipals

Enric Moya encapçalarà la candidatura
del BLOC Nac·onalista Valencià

¡6J lS;vJAEL M1TE"U

El B::"OC Nacionalista Valencià ja ha escollit el seu
candidat a l'alcaldia de la ciutat de Benical'ló

naCi{)iltllislll valenci(1

A més a més, es va mostrar
optimista en quant a l'incre
ment i consolidació que
podria experimentar el BLOC,
"tenim la percepció de que
dia a dia la gent del nostre
entorn se n'adone que els
valencians necessitem una
força política que ens repre
sente en dignitat tant als
ajuntaments com a les altres
institucions".

Moya va concloure comen
tant que molt prompte es
donarà a conèixer tota la llista.

Moya va mostrar la
seua satisfacció
degut a que confia
plenament amb
totes les persones
que donaran suport
al nou projecte del
BLOC

Enric Moya elegit com al candidat a l'alcaldia juntament
amb Pere Mayor, Pere Esteve (CDC) i Xavier Rodríguez

plantejariem en cas de BLOC".
pode]' incidir en un govern
sense majoria absoluta, és
recuperar pel' a Benicarló la
seua dimensió industrial
d'altres èpoques". Per al nou
candidat del BLOC durant
aquesta dècada la nostTa
població ha perdut protagonis
me i per això vol "tornar a
aconseguir el pes específic
de Benicarló com a capital
econòmica de la comarca del
Maestart".

En altre ordre de coses
l'entusiasmat candidat va
anunciar que el seu protit
"ofertarà als ciutadans de
Benicarló una candidatura
renovada i iHusionant, La
llista estarà integrada en un
60°1.. per cares noves, amb
les quals intentarem donar
un nou aire d'apertura i
integració". Vam poder com
provar com Moya mostrava la
seua satisfacció degut a que
confia "plenament amb totes
les persones que donaran
suport al nou projecte del

Moya: "el projecte
que representa el
BLOC ara és més
necessari que mai
per tal de donar un
nou impuls de reno
vació i modernitat
al govern municipal"

Un dels motius pels quals
Moya continuarà al front d'a··
questa candidatma "és perquè
penso que el projecte que
representa el BLOC al'a és
més necessari que mai per
tal de donar un nou impuls
de renovació i modernitat a
la nostra ciutat".

Enric Moya creu que "la
màxima prioritat que ens

que continués al front del
grup municipal, i la decisió
no ha estat fàcil donat que
suposa un sacrifici per a la
meua família i al meu temps
d'oci".

El BLOC Nacionalista
Valencià va celebrar el
passat dimarts, dia 6

d'abril, una Assemblea Local
integrada per afiliats, afins i
simpatitzants a aquesta fonna
ció a la seua sen social.

El motiu d'aquesta
Assemblea, de caire extraordi
nari, fon la proposta i elecció
del cap de llista de la candida
tma nacionalista per a les pro
peres eleccions municipals a
celebrar el dia 13 de juny d'a
quest any.

Per 31 vots a favor i una
abstenció es va nomenar com
a candidat a l'alcaldia de la
nostra ciutat, per segona legis
latura consecutiva, a l'actual
regidor Enric Moya.

Dimecres passat, dia 7, els
membres de la coalició nacio
nalista van fer pública aquesta
elecció mitjançant una roda de
premsa on van assistir tots els
mitjans de comunicació locals
i comarcals.

El recentment elegit candi
dat va resaltar que "els meus
companys m'han demanat
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Cloenda de
d'Educació

la campanya
Viària 1998/99

gats van anar a la Penya Barça
on l'ajuntament havia encarre
gat un refrigeri per donar com
acabada aquesta Campanya
d'educació Viàl1a 98/99.

J4¡ XJMO BUENO

El passat dimecres 31 de
març va tindré lloc a la
Sala d'actes de la

Cambra Agrària de Benicarló
l'acte de èloenda de la campan
ya d'Educació Viària que s'ha
vingut desenvolupant a la nos
tra ciutat des de gener tants als
centres educatius com a la
pista annexa del lES Joan
Coromines.

Aquest acte de cloenda i
lliurament de trofeus als guan
yadors de cadascuna dels cen
tres educatius que han passat
durant aquests mesos per la
pista de pràctiques va
començar a les 12: 15 hores

amb els parlaments d'agraï
ment del responsables polítics
i tècnics d'aquesta campanya,
seguidament es van lliurar un
trofeu al millor alumne/a de
cada centre i finalment es va
lliurar el trofeu a l'alumne del
CP Marqués de Benicarló que
havia tret la més alta puntuació
entre el quasi miler d'alwlmes
que han participat.

En aquest lliurament s'hi va
produir el fet lamentable de
que l'alunma guanyadora del
CP Mestre Francesc Catalan
no era a la sala ja que per una
deficient infonnació s'havia
notificat que el guanyador era
un altre alumne, que si era pre
sent i que si va portar tma gran

desiHusió.
Finalment, després de que

els mitjans de comunicació
local feren les fotos i entrevis
tes als guanyadors i responsa
bles de la campanya, tots ple-

~--"----------

Més de 140 morts durant Setmana Santa

Les carreteres valencianes i de la resta de l'estat han estat Illencs
d'accidents durant les llassades festes de Setmana Santa

.!!'JJ fS'MAEL MATEU

I ndependentment de pro
cessons, viatges a la platja,
dies de descans a les mun

tanyes o vacances als respec
tius treballs, la Setmana Santa
ha estat, un anys més, marcada
per la gran quantitat d'acci
dents a les nostres can-eteres i
a la resta de carretes de 1'estat
espanyol.

La Direcció General de
Trànsit va anunciar que a les

vacances de Setmana Santa
d'aquest 1999 les xifi-es d'ac
cidents superen clarament les
de l'any passat, i la quantitat
de morts pels diversos acci
dents supera la xifTa de 140 en
tot l'estat.

Generalment la falta de
prudència i precaució a les
carreteres han estat el detonant
de la majoria d'accidents, per
això volem que la gent comen
ce a adonar-se que la cao'etera
no és cap joc, i que les preses
acaben als cementirirs.

Encara no
t'has subscrit a
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de Pasqua

Catalan
Mones

al Francesc
i6 COU,ECi PÚBLIC MES"Il1E FRANCESC CA1;ILAN

D
urant els últims tres
dies del segon trimes
tre escolar al Col'legi

Públic Mestre Francesc
Catalan s'hi va continuar cele
brant la tradició popular de fer
l'¡lONES de Pasqua.

Aquesta festa la vam
començar dilluns i dim31ts
sOltint els alumnes a comprar
els ingredients per a fer el dolç
típic d'aquesta diada.

Tanmateix a les diferents
àrees es van treballar qües
tions relacionades amb la
Pasqua: receptes, cançons,
problemes, tradicions, etc.

El dimecres de bon matí
cadascun dels llivells de l' es
cola va començar a fer les
mones, això Sl amb la

col·laboració de mares i pares
que s'havien encanegat abans
d'31lar a buscar al forn les llan-

des i la pasta per a la mona.
Així cada alumne/a amb

una bola de pasta va fer-se la

seua mona amb un o dos ous
pintats, segons nivell, i segui
dament després de decorar
Ies, pintar-les i posar un furga
dents amb el nom de l'autor,
les mares van pOltar les llan
des amb les mones al forn de
Montse per a coure-les.

La cloenda d'aquesta tradi
ció va tenir !Joc per la vespra
da quan les mares van anar a
buscar les mones al forn per
portar-les de vell nou a l'esco
la i les mestres s'hi van enca
negar de repmtir-les entre els
alllinnes, que a les cinc se les
van empOltar a casa seua
segurmnent per a menjar-se-la
el dilUnenge de Pasqua.

CP. Mestre Francesc
Catahín

L'OlC va participar al seminari
transnacional de Bolonia (Italia)

16 OFiCiNA D 'iNiCiATJVES COMUNn'ARJES DE TREBALL AJUNTAAIENT DE TRAIGU1'.lUl

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

(OlC) va participar els dies 25 i 26 de
març en un seminm"i del Projecte Europeu
Youthstart a la ciutat italimla de Bolonia.

Es van debatre diferents metodologies i
sistemes d'orientació dels païssos pattici
pants al seminat"i, així com les alternatives
que ofereixen als camps de treball, fOlma
ció i orientació. La directora de l'OlC,
l'1arisa Calvet" ha destacat l'existència
d'un sistema molt estructurat i legislat
d'orientació, amb estàndars de qualitat
lmífol1ne en païssos com França, mentres
que en altres com Italia o Espanya no
existeix reglamentació obligatòria per a
les entitats que realitzen l'orientació.

En aquest sentit, l'OlC de
l'Ajuntatnent de Traiguera ha recollit els
sistemes d'orientació per a joves empre-

nedors que resolen els problemes d'inex
periència i falta de cultura empresarial
amb figures que realitzen tasques de men
tors, tutors o assesors a l'objecte d'apli
car-lo en la comarca del MaestTat.

També es va presentar la
pàgina web del projecte
transnacional Explore

Per una altra banda es va presentar la
pàgina web del projecte transnacional
Explore.

Per a concloure cal recordat" que van
prendre pati al seminari les entitats
d'ABU de Berlín (Alemanya), Consorcio
Scuole Lavoro (Italia), Kent TEC
(Anglaten"a), F6myelsefóretage (Suècia),
Adsis València, i l'Oficina d'Iniciatives
Comunitàries de l'Ajuntament de Traiguera.

l)ortada d'una de les revistes sobre la dona i el
treball editades IJer l'OlC de Traiguera
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ACTIVITATS PER
AL MES D'ABRIL

DE L'ASSOCIACIÓ
DE LA DONA

P
er a conèixer els actes de l'Associació
de la Dona del mes d'ablil, vos comu
niquem a continuació la gran majOlia

dels esmentats actes, cal recordar que en mol
tes ocasions \' Associació de la Dona organit
za aquestes activitats juntament amb altres
entitats:

Dijous dia 15
Conferència: a cànec del doctor Walter

Chong Ruiz, Cirujà general, que des de fa 20
anys es dedica a la Cirugia Estètica i al cura
ment de varices. També assistirà el doctor

Vicente Climent, metge Generalista especia
litzat en Medicina Estètica.

Tots dos ens parlaran sobre la Cirugia
Estètica, la cura de les varices i l'obesitat.

Lloc i hora: Sala de la Caixa Rural (av.
.Joan Carles I) a les 16:30h.

Dissabte 24 i diumenge 25
Vatge a la Costa Brava: el dia 24 eixida

des de la Plaça de Sant B31tomeu direcció
B31'celona, breu parada per a esmorZ31-.
Seguidament anibada a Roses en busca de
I'hotel, i el dinar. Per la vesprada visita a
Ampw"ia Brava 'La Venecia espanyola',
acontinuació vissitarem Figueras i el Museu
de Dalí. A la nit sopar i vissita al Casino de
Peralada.

El dia 25 vissita a Pals, L'Escala i tomada.
Preu i venda de tiquets: 10.500 ptes., el

divendres 16 d'abril d' 11 a 12h i de 17 a 18h.

Observatore Mundanof-----~
PER J. R. RAMÍREZ

Bigotis

A nton¡o Cuenca té a la policia
.. local rebotada. Sembla ser algu

na cosa més que una qüestió de
bigoti, tot i que el regidor de governació
n'és un experimentat usu31'i. Mal moment
per a airej31- descontents dins de
l'Ajuntament benicarlando, i això el PP
local ho sap. Si ara que 31Tiben les elec
cions comencen a eixir-li grans incòmo
des a l'equip de govern poden posar en
perill una, ja de per sí impossible, nova
majoria absoluta. Sense estabilitat no

poden oferir confiança en la seua gestió.
El nerviosisme del sr. Cuenca és palés en
les seues declaracions públiques, abocant
una sèrie de despropòsits contTa el
col.lectiu de la policia local, la policia de
tots els ciutadans. ¿Preten així, el PP,
mantenir un ambient d'estabilitat i bones
relacions amb aquells que han de vetJl31'
per la seguretat de la població? Malament
1'31.

Si el concepte que té el sr. Cuenca
sobre el que ha de ser una policia al ser-

veí del ci utadà és un cos mal pagat, 31ub
recursos i mitjans precaris i amb poca
preparació ja ha tèt tard. La policia que
ell vol va desap31'èixer fa dècades, quan
el dictador va morir. La gent ja fa temps
que volem sentir-nos protegits més que
vigilats. Cap a aquest c3111Í cal anar. Per a
això però necessitem una classe política
dialogant, modema i preparada. Tot el
contT31'i a allò que representa el sr.
Cuenca i el PP local.

RÀDIO BENICARLÓ

EMISSORA MUNICIPAL
107.3 FM

I\tléndez Núñez, 91
Telf. 47 3544

BENICARLÓ

LA NOSTRA TELE

Avda. Marqués de Benicarló, 27
Telf. 4719 83
BENICARW
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Dani Tejedor i Maria Isabel A2ut aquest cap de setmana:

XIX Cicle de Concerts de Primavera
.t6 ORGANISME AUTÒNOM DE CULTURA (OAC)

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

E
l XIXè Cicle de Concerts de
Primavera organitzat per
l'Organisme Autònom de Cultura

continuarà aquest cap de setmana amb
l'actuació de dos músics importants, el
benicarlando Dani Tejedor, i Maria Isabel
Agut Font.

Demà dissabte, dia 10 d'abril, des de
les 20:00 hores, als locals de l'Associació
Musical Ciutat de Benicarló (ci Cabanes
n.16), tindrà lloc el concelt de Percussió
a càITec de DaDi Tejedor. Aquest beni
carlando va començar els seus estudis
musicals als onze anys amb Eloi Puertas,
fins l'any 1994 que va passar al
Conservatori de la Diputació de Castelló.

Gràcies a la seua qualitat professional,
Tejedor, ha accedit al Conservatori
Superior Mlmicipal de Barcelona, amb la
qualificació d'exel·lent, estudiant amb
Pere Bonfill. En l'actualitat estudia per
cussió i bateria amb Marc Miralta.

Dani Tejedor, a més a més, és profes
sor de percussió a les escoles de

Benicarló, Peníscola, Càlig i Rossell; i
també compagi na els estudis clàssics
amb la interpretació de música modema
amb els grups Dejà Vu, !Vlr. Swing. i el
cantauror Josep Igual, amb qui té a la
venda el seu CD 'Sort de tu'.

Per la seua part, el dilUnenge 11, des
de les 20:00 hores i al local de
l'Associació Musical Ciutat de Benicarló
(ci Cabanes n.16), tindrà lloc el concert
de Guitarra a cànec de Maria Isabel
Agut Font; lUla artista d'Almassora que
va estudiar al Conservatori Superior de
Música de València, on va obtindre les
màximes qualificacions i el Premi
d'Honor 'Fi de Carrera' per unanimitat.

Entre d'altres, Agut Font, ha estat
becària de la Fundació Juan Anxtieta,
Ministeri de Cultura i d'Assmnptes
Exteliors, Cercle Guitaristique d'Ille de
France, Universitat lntemacional
d'Andalussia '!lntonio !VIC/ehC/do' ,...
Actualment és professora al Conservatori
Superior de Música de Castelló.

XIX CICLE D
CONCERTSD
PR¡ AVERA

del 26 de març ..120 de Juny. J99

Cartell anunciador del Xl.\': Cicle de Concerts
de Primavera organilzat per l'OAC

La veu del .
c~nema

PER M.J. MURPElY

Celebrity

FITXA TECNICA

DIRECTOR: Wooay y./l[en

PRODUCTOR:Jean 'Doumanian
Gmó: Wooay J2L[[en

f!VIATGES: S'Ven 'Nj¡f(vist
PROTAGONISTES: 'l(ennetfi

'13ranagfi, Leonarao 'Di Caprio,

Winona 2(yaer, Mefanie (jrifjitfi, Joe

'Jvf.antegna, ';:. Janssen, i J-!. .9I..zaria

GÈNERE: comMta cora[

W oody Al1en ens presenta una
comèdia coral, envoltada en
blanc i negre, amb un tema tant

interessant com és la fama. Podrem veme
entre d'altTes a Kenneth Branagh (que
serveix de pont entre la resta de personat
ges), Leonardo Di Caprio, Winona Ryder
o Malanie Griffith.

La història tracta sobre dos personat
ges, amb els quals el públic pot reconèi
xer la fama des de tots eIs punts de vista
possibles, des de ser coneguts per tot el

pais, fms a èssers famosos envoltats en
l'arnbient de vida més restringit.

Aquests dos personantges són un espe
cialista en 'cotilleos' (Branagh) i la seua
ex dona (Judy Davis), actualment conver
tida en Ulla estrella de la xicoteta pantalla,
gràcies a l'afOltunat casament amb el seu
home, un alt executiu del món de la tele
visió (Joe Mantegna).

Al negoci de la televisió mIS bons con
tactes et poden garantir la fama i fer-te lm
nom, ho faran tot per a aconseguir-ho.

FOTO - ESTUDIO SE VENDE
CARNET DE SaCIO

CLUB DE TENIS BENICARLÓ
MUY ECONÓMICO

LAMAR AL TEL. 964 46 03 38
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El Mussol

.EIIl1USSOI vol tomar a l'actuació del
pp en la plaça de la Constitució no
com una penitència per al Sr. Flos,

segons ell ímic lector de La Veu, sinó
com una flageHació espiIitual per a tot
un equip del pp que amb una justificació
fallera ha fet el que ha fet i no ha volgut
explicar davant l'opinió pública l'abena
ció en que han deixat aquest !Joc.

El mussol ha donat una volada per la
ciutat i només ha trobat dos espaIs
públics destinats a que la mainada puga
xalar una mica sense cap perill, per això
cal traure de bon principi la passareHa
deixada mig trencada i sense ImUltar a la
futura plaça de l'emperador de les espan
yes i la zona laberíntica davant la seu del
PP.

El mussol ha comparat aquestes dos
indrets per extraure algwles impressions
sobre la política del PP vers els infants i
ha anibat a la conclusió que com 110

voten cal ignorar-los, per això la zona de
la plaça de Ja Constitució, després de la
mà PP, ha quedat com un veritable femer:
sense arbres, ple de pedres de totes les
mesures, jocs infantils d'època franquista,

Comparacions
sense font patrimonial; sense llum noc
turna; amb quatre banquets arraconats al
voltant d'una farola, etc., és a dir han
aconseguit una espat que fa veritable
pena amb l'excusa de desfer per a tomar
a fer.

El mussol en canvi pensava que l'altre
espai estaria millor, però quan va alTibar
als nous caps de família, on fa quatre
anys en plena campanya electoral et PP
va regalar a la comunitat una zona lúdica
aprofitant el descampat que existia, va
veure que a grans trets diferia molt poc
un de l'altre.

El mussol en aquest espai va constatar
que ara si que havia força diferencies: els
arbres i la bardissa formant la tanca
seguien V1US, tant els plantats per la
comunitat com per l'ajuntament; que les
insta1'lacions mfantils eren totes en peu i
en un acceptable bon· estat de manteni
ment, malgrat que un xic obsoletes i poc
engrescadores; et.

El mussol però també va trobar sem
blances com un tena no molt diferent de
l'altre, és a diI- ple de cagallons, vidres,
pedres, bnn, etc. i que quan canen quatre

gotes s'entolla fent impossible el seu
accés; una font trencada on només li
qneda una peça de felTo però que els
xiquets de tant en tant aprofiten que la
seua clau de pas la tenen al seu abast per
a jugar a malbaratar aigua.

El mussol ha pogut detectar caracterís
tiques pròpies d'aquest espai com la poca
quantitat d'infants que s'aprofiten d'eU
segurament per desconeixement, i sobre
tot que aquest espa:t ostenta el record
municipal de serveis, així en un tros de
més o menys 25x50 m. hi ha 6 papereres
noves de trinca sense cap fun publicitari
del Sr. Cuenca, i 10 bancs multicolors per
als pocs ciutadans que els aprofiten, i
com no I dels inútils pipi cans del Sl'.
Marzal.

El mussol d'aquesta comparació a cop
d'uU ràpid pot afirmar que els polítics del
PP ni saben el que tenen ni tenen cap
voluntat política de fer les coses ben fetes
i sobretot hi passen de les necessitats
lúdiques dels xiquets i xiquetes de la nos
tra ciutat.

Fitxa de subscripció
COGNOMS

TEL.CP

NOM
DOMIC.o:::IL:::cI . . _

POBLACIÓ
=--------------'=--------~'=~-------_._--------

Se subscriu a LA \140 k g~, per l'import 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
Benicarló (C/ Sant Fra:tlcesc, 95 Casal Municipal' 12580 Benicarló)

fugJ1atura: d de 199

Domiciliació bancària
BANC/CAIXA

ADREÇA

NOM [ COGNOMS DEL TITULAR DEL COMPTE

POBLACIÓ .~ Cp

Codi de Compte Entitat Sucursal Control Compte número

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 \140 k g~.
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Després de les
Falles cal cremar

els plàstics?
¡Quina vergonya!

Els veïns de l'Avinguda
Méndez Núñez, i principal
ment els que viuen al costat

(o ben prop) del casal de la -Falla
Benicarló, ens han enviat aquesta
Foto Denúncia mostrant el seu
malestar per l'actitut o desídia
dels responsables d'aquesta falla;
els motius són la quantitat de plàs
tic cremat al costat de l'esmentat
casal.

Hem de recordar que cremar
plàstic en zones no habilitades per
a això, està terminantment prohi
bit degut a la gran toxicitat dels
fums que desprenen quan escre
men aquestes substàncies_ Els
plàstics són materials no degrada
bles i altament contaminants.

Les façanes dels edificis pro
pers al casal de la Falla Benicarló
van quedar negres per moments,
la roba estesa als terrats va canviar
de color, i els veïns van ser els
gran afectats ja que segur que van
respirar aquell fum.

Si a la festa però compte amb
les deixalles que produïm, tant a
casa com quan anem de farra i
després d'aquesta. Si vols veure la teua Foto-denúncia publicada,envia-Ia a

lA Ve.. I.e Eei--':'-<:A"Iti ci Sant Francesc, 95 Benicarló

Fe d'errades:
La passada setmana al número 180 de La Veu va publicar per error que l'edició suspesa de la Ronda Ciclista

al Maestrat era la 18a edició quan en realitat s'ha suspés la 28a edició d'aquesta popular i tradicional cursa
ciclista, la més important de les nostres comarques.

AUTO ESTELLER

I~---IiiJl:ftl y
ESTELLER IMPORT

.~
A.uÓI

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
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La RENFE la llengua

...

Eren altres temps que, abans de
pujar al tren, havies de fer testa
ment. La incertesa de quan aniba

ries al final del trajecte o de si anibaries
i mnb salut, s'ha acabat. Ara els trens són
ràpids, còmodes i impecables, i les esta
cions resulten, fins i tot, atractives. Això
passa per tot aneu. També a la de
València, on el seu estil modernista
llueix i fa goig després de la remodela
ció.

Més encara: no és només el tracta
ment estètic dels espais i 1'oferiment de
diversos serveis al viatger -premsa, cafe
tetia, oficines bancàlies, etc.-mentre
espera el seu tren. ,\ra la RENFE amm
cia els serveis, tmnbé en Valencià i pri-

mer en Valencià: ... Tren amb destinació
Xàtiva està situat a la via tal. .. El tren
procedent de Barcelona entrarà per la
via qual. .. El tren amb destinació Madrid
i Albacete que té l'eixida a tal hora... El
comboI situat a la cua de la via u es
troba fora de servei... Només per sentir
els anuncis de la megafonia en la llengua
del País val la pena donar-se una volta
per l'estació de València.

Aixi que la RENFE mostra més sensi
bilitat en el tema de la llengua que les
institucions valencianes. Que la
Generalitat, per exemple, al president de
la qual costa sentir-li una paraula en
Valencià; no sabem si perquè no sap -que
seria greu perquè qualsevol persona mnb

CI normal pot mTibar a ser bilingüe- o
perquè no vol -que tmnbé ho seria pel
meynspreu a la llengua pròpia del pais-.
Passa com la Sra. a1caldesa de València
que, de tant en tant, s'adreça mnb carin
yets -con mi afecto personal- als contri
buents. En monolingüisme castellà, prèo:
Queridos vecinos, es nuestra común
desca hacer de Valencia un modelo de
ciudad. ..

La Sra. Barberà i el SR. Zaplana
podrien anar de bracet a l'estació del
Nord, encara que nomésfóra per fer pràc
tiques de Valencià.

Marc Antoni Adell
DNI: 18.838.422 (València)

Pobre Sant Gregori
Moltes gràcies, per publjcar aquesta

carta, sra. directora:
Em vm1 dir que anara a veme-ho, sra.

directora de la Veu de Benicarló. Em
vaig quedar parat. No ho podia creme.
Amb quin cliteri fan les coses?

Sm1t Gregori, l'ennita de sant Gregori,
es mereix millor tracte. Jo no soc cap
entés en temes d'art, però no cal ser-ho
per a adonar-te'n de les barbm'itats que
han fet a l'ennita.

Estan totes les pedres a vista. Pot ser
que això siga una moda modema i quede
molt al gust de les persones responsables
de "restaurar" una de les construccions
més antigues del poble però no crec que

els nostres avantpassats tingueren els
mateixos gustos. Deixaven a vista alguns
tipus de pedra, no els broculs.

Gran és la bestiesa que fins ara he des
crit però no s'acaben ací les coses. En
alçm' la vista veig que la volta que hi
havia entre els arcs de l'ermita i aquesta
ha estat substituïda per biguetes.

Una vegada més em pregunto qui deu
ser el responsable de la restamació, per
dir-ho d'alguna manera.

Estic indignat. No puc culpar a altra
persona que al regidor de cultura. Crec
que ell ha de ser el que ha de controlar les
obres que afecten el nostre patrimoni. Ell
està molt pagat, i ben pagat, de tot el que

ha fet i fa pel poble, però em fa l'efecte
que fa coses però sense esme ni sentit.
Toca fer una cosa, la fem, toca fer-ne
d'altra, la fem. Criteri i reflexió per a què
si igual ens voten! Jo tinc ben elm' que un
regidor de cultura no té per què saber-ne
de tot però quan una persona ha de pren
dre una decisió sobre un tema que desco
neix el mínim que pot fer és assessorar
se.

Rara serà la nostra esperança en el
futur convent de sant Francesc si l'asses
soria li ve d'on li ve. Poc podem confiar
en la cultureta que ens venen, i ben cara
que ens costa.

R. Lluch

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

... PORT DE BENICARLÓ.
M'agradaria felicitar, encm'a
que siga amb una mica de

retràs, a la Redacció de La
Veu, pel gran reportage, amb
gràfics incorporats, que van
realitzar mnb [ma visió del
futur POlt espol1iu de la nostra
ciutat. Encara que estic d'a
cord no m'agradaria quedar
me sense un símbol local, el
port públic de Benicm"ló
¡Almenys existeixen persones
que veuen les coses a laprimera!

... PIPICANS.
L'altre dia valg passm' pel
Casal Municipal i dan'era de
la pista de futbol sala vaig
veure un Pipican trencat al
telTa, crec que alguns joves de
la nostra població no tenen res
m.és a fer que anant per allí
trencant les coses de la nostra
ciutat, les coses de tots.
¡Són uns impressentables!

... FLOS I EL CONVENT.
Estimat lectors, crec que el
'debat' (si podem considerar
ho debat) entre Flos i Moya al
vo1tm1t del Convent de Sant
Francesc no es cOITesponia al
tipus de debat que esperavem.
No van acudir tots els mitians
locals i no va ser obert al
públic per tal de poder pre
guntar i opinar.
... PROYASTEC-B.FS.
Enhorabona al Proyastec 
Beyso perquè toma a ser líder.



Ivan, un dels valors de la can
tera que més poden explotlll'

assegurada rebran al
Benimamet (diwnel1ge, 12h)
al pavelló.

El Junior Femení rebrà al
líder, Cubo Castelló (diu.,l Oh).

Un dels equips del CF Benihol·t dirigit per Gregorio Segarra

E$PO~T$0

El CB Benicarló
Construcciones Malloms
visitarà la dificil pista del
Moncada, un niomf o la
derrota del Castelló suposaria
la salvació de categoria.

El Ceràmicas Rillo viatja a
Moncòfar, els benicarlandos
també necessiten una victòria
per a salvar-se, sinó diumenge
la propera setmana davant el
BOlTiana.

Les xiques del Sènior
Femení amb la tercera plaça

de La Veu demanem la màxima
presència dels espectadors locals
per tal d'ajudar als joves benicar
landos a aconseguir ambar a la
gran final.

RESTA DE LA
JORNADA

és l' llè classificat, sentr el
Villarreal CF el líder. A 2a
Regional, l'Infantil 'B' (37
pts.) és el 7è classificat, on el
Castelló 'B' és el líder.

En quant a les lligues del
Nord, en alevins tenim a
l'Aleví 'A' ler (59 pts.);el 'B'
10è (22 pts.) i el 'C' 14è (14
pts.); i en benjamins el
Benjamí 'A' és 2n (42 punts i
un partit menys), el 'c' 9è (22
pts.), i el 'B' llè (9 pts.).

A més a més al dia següent,
el diumenge, dia 11, des de les
16:30h es jugarà al pavelló
poliesportiu municipal de
Benicarló la tomada de les
semifinals contra 1'Alginet, des

16 T LEGLER

J6 eF BENJHORT

El Cadet 'A' juga
anlb l'Alginet les

semifinalsautonòmiques

Els equips de la pedrera
del CF Benihort (CFB)
van gaudir la passada

setmana de jornada de des
cans, per aquest motiu repas
sarem les classificacions dels
nostres equips.

A la Regional, el Cadet és
4t amb 40 punts, el Castelló és
el líder. L'Infantil 'A' (21 pts.)

El Cadet 'A' del CB
Benicarló, dirigit per
Santiago Senar, demà

dissabte, 10 d'abril, a la pista
de l'Alginet, l'importantíssim
partit d'anada de les semifi
nals autonòmoques. Els mem
bres del Club han organitzat
un viatge en autobús per a anar
a la població valenciana, tots
els interessats poden apuntar
se dirigint-se a qualsevol
representant o responsable del
CB Benicarló.

COPISTERIA LLIBRERIA PAPERERIA

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

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

LA QUALITAT AL MILLOR PREU

N o VA A o R E ÇA: Passatge sant Blai 2/cantonada sant Jaume
Tel/fax 964.47.56.98 • 12580 Benicarló (Castelló)
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I CD BENICARLÓ --> ACTUALITAT

Que farà el CDB fins a la
fi del caD1pionat de lliga?

JÓ ISMAEL MATEU

ser les mateixes, 'Per a quedar
en mig de la t,aula classificatà
ria no fan.faltaforasters', i tots
creiem que amb gent de casa es
faria com a mínim el mateix,
per tant, 'la pedrera benicar
landa és elfiJtur'.

que els líders Levante i Acero,
i els ÍJTegulars Almassora i
Segorbe, seran els equips que
rebran al conjunt de Pérez
0\10.

La situació és complicada,
el CDB està a 10 punts de la lli
gueta d'ascens, és a dir, es
troba a la part tranquila de la
classificació. És evident que el
calendari no és gens fàcil, i que
ara per ara parlar de promoció
és força complicat. Conclusió,
al final de la lliga segurament
el CDB quedarà classificat en
la zona mitja alta de la classifi
cació.

El públic, fmt de veure
forasters al planter cadufero,
cada vegada acudeix en menor
nombre i menys ganes a pre
senciar els partits (i a més als
preu que s'han de pagar)
Damunt les conc1udsions solen

però no per això hamem de res
tar-li importància a les afirma
cions que analitzarem a conti
nuació.

A falta de set jomades el
COB té tres partits a casa i qua
tre j(ixides. Vinaròs (l'únic
derbi comm·cal), rAt.
Saguntina, i el modest
Villafamés, seran els rivals que
vissitaran el poc cuidat munici
pal de 'La Carxofa'; mentres

Per a quedar en mig
de la taula c1assifi
catòria no fan falta
tants jugadors foras
ters, la pedrera és el
futur del CDB

El CD Benicarló, per la
celebració de la
Setmana Santa, va gau

dir d'unajomada de descans al
campionat de lliga de Regional
Preferent. Sembla ser que no
ha estat l'únic en descansar
aquesta jomada, ja que els dos
companys que es dediquen a
contar-nos 'amb molt d'humor'
l'actualitat de l'equip benicar
lando també s'han tombat sota
la figuera, i per falta d'argu
ments i de ganes de buscar
informació, han exigit unes
(més que merescudes) vacan
ces, que des d'aquest setmana
ri se'ls hi ha concedit.

Un servidor, Redactor ,d'a
questa casa, no té aquest"' sale
ro' que els companys Sena.no i
Del Castillo, 'El Gran Paca',
tenen per a xarrar del CDB,

estudio~- ...
Fotos en una hora

Plaça del Mercat, 1 Benicarló

Telèfon: 964471432
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Aquesta setmana importantíssim partit a la pista del Caldes:

El Proyastec rebrà el dia 16 al Girona (2n)

Ellrique liabregat i .Iuan Paredes qnc, .juntament amb Nano Serra, són els cncertats
lïjatges del Proyastec - Beyso liS pcr lluitar pcr l'ascens aquesta temporada

J6J KOSECKJ M4Tl':U

El Proyastec - Beyso FS va tin
dre, com a la majoria d'es
ports, jornada de descans per

la Setmana Santa; però aquest proper
dissabte, dia 10, els homes de 'Miki'
García Belda tenen un difícil partit a
la pista del FS Caldes, quart classifi
cat, i on s'haurà de guanyar per tal
d'afrontar amb plenes garanties la
vissita del 2n classificat, el Girona
FS, un dels dos equips que ha derrotat
al Proyastec.

Per al partit de dissabte el conj unt
cadufero compta amb la totalitat de la
seua plantilla, jugadors molt motivats
per a aconseguir una importantíssima
victòria a Caldes. Però el partit no
serà fàcil, ja que el Caldes juga a una
pista de Hoquei Patins, la qual cosa el

fa un rival inexpugnable davant la
seua afició. El capità Valera, en decla"
racions per a La Veu va comentar que
"estem mentalitzats en aconseguir
els tres punts, però el problema de
la pista de joc i les seues dimensions
poden ser determinants, tot i això
crec que guanyarem als catalans".

El Proyastec - Beyso FS és el líder
de la Nacional 'A' amb 53 punts,
seguit del Girona amb 52; hem de
recordar que el dissabte següent, dia
17 d'abril, a les 18:30 hores (pavelló
poliesportiu), el Girona visita
Benicarló, des de La Veu demanem el
suport dels aficionats locals.

Ximo Pérez, tècnic local, únicanlent compta amb 11 jugadors de camp:

El Juvenil visita al Foios amb 6 baixes importants

Els jugadors dcl CUB .Juvcuil millorcn el seu joc als partits jugats a casa

-

16 KOSECK! MATEU

La visita del CD
Benicarló Juvenil al
camp del Foios sembla

ser que serà un pattit púrament
de tràmit, on els jugadors
bellicat-Iandos no tenen res a
perdre en teneny valencià, les
nombroses baixes obliguen a
plantejar aquest partit mnb
aquesta mentalitat.

Dissabte, dia 10, de vespra
da els caduferos viatjaran a
terres valencianes amb la
baixa de 6 homes teòricament
titulars, Rodolfo, Abella,
Díaz, Flos, Gonzalo, i
Monfort, per aquest motiu
l'entrenador local, Ximo
Pérez, únicatnent podrà

comptar amb 11 jugadors de
camp i 3 porters.

És evident la millora de joc
del Juvenil des de l'an'ibada
de Pérez, encara que sol ser
als pattits de casa, tot i això el
tècnic local està satisfet amb
el treball realitzat: "l'equip ha
anat millomnt progressiva
ment, estem pel camí correc
te per a aconseguir l'objec
tiu de la salvació, queden 6
partits i debem donar tot
allò que portem dins per
intentar quedar entre els 10
primers una vegada aconse
guida la salvació".

Els sis partits que queden
són a casa davant el Vinaròs,
el Castelló i el San Pedro; i
fora davant el Foios,

Benicàssim, 1 Acero de
Sagunt, pertits prou compli
cats amb rivals directes.

Molt probablement l'aline
ació benicat'landa a Foios serà
la fonnada per: Satnuel;
Lluch, Rami a, Lucas, Fabio;

Gotzon, D.Sen·a, Calvet,
Apmicio; Eloi Llopis i Àlex.

Els porters Samuel i Iñaki, i
el caniler Víctor completaran
1'expedició. Existeix la possi
bilitat de recuperar també a
Bosch per al partit de Foios.
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NOM l TELÈFON DEL CAPITÀ/NA:
Porteu aquesta butlleta al Pavelló PohespOltiu, a l'Ajuntament o al col'legi (professor/a de gimnàstica).

DATA DE NEIXEMENT

Motius per inscriure's

1. P~acticar esport.
2. Conèixer Andrés Jiménez.
3. Fer amics i amigues.
4. Aconseguir molts regals.
5. Passar-ho bé.
6. Guanyar premis.

EL CUJU BÀSQUET BENlCARLÓ RECORDA QUE LA REUNIÓ PRÈVIA

AMB ELS CAPITANS SERÀ EL DIVENDRES 23 D'ABRIL (17.30 HORES)

AL PAVELLÓ POLIESPORTIU.

COLLEGI

dos equips aITibe a 15 plmts.
2. En cas d'empat, hi haurà

'mort subtada', és a dir, guan
ya aquell equip que aconse
guisca primer fer bàsquet.

3. En cas de lluita la pos
sessió serà per als defensors.

4. Els equips poden ser de
fins a 5 joves (no importa el
sexe), però tan sols juguen 3
persones al mateix temps.

5. No hi ha tirs llimes.
6. Al canvi de possessió,

1'equip atacant haurà de treme
la pilota de la zona.

COGNOMS

1. _

NOM

5. _

2. _

3. _

4. _

J6 CB BENICARLÓ

E
ncara hi ets a temps
d'inscrime't al 'Tor
neig 3x3 al CaITer' que

organitza el Club Bàsquet
Benicarló (24 i 25 d'abril).
Recorda que és per a xiquets i
xiquetes de 8 a 14 anys i és
gratuït. Hi hamà molts regals
per a tots els pmticipants. Et
recordem all:,Tlll1es de les regles
bàsiques:

1. La durada dels pmtits és
de 10 minuts o fins que un dels

Retallar per acír----------------------------------------------------------------------------------------------,
I

: BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ AL 'TORNEIG 3x3 AL CARRER'
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TOT EL QUE ES COU A BENICARLÓ I COMARCA

L'obra 'La vida en un hi/o' dc T(!(ltro de Guardia, dirigida per Josi
Ganzcumüllc," scrà "cP"cscutada avui i ci dissabte 10 (2llt) a l'Allditol"Í

dins del XIX Cicle de
Concerts de Primavera,
concert de percussió a
càrrec de Dani Tejedor.
Lloc: local de
l'Assocació Musical
Ciutat de Benicarló,
carrer Cabanes n.16.
Hora: 20:00 hores.
DIUMENGE 11
~ Concert de Gnitarra.
Organitzat per 1'0000000isme
Autònom de Cultura,
dins del XIX Cicle de
Concerts de Primavera,
conceli de guitarra a
càrrec de Maria Isabel
Agut Font.
Lloc: local de
l'Assocació Musical

de Ciutat de Benicarló,
carrer Cabanes n.16 ..
Hora: 20:00 hores.

DIVENDRES 9
~ Homenatge a José M.
Febrer Callís.
Organitzat per la Penya
El Setrill de Benicarló,
acte Homenatge a José
M. Febrer Callís, quan
fa justament un any de la
seua desaparició.
També patiiciparà en
l'acte el Centre
d'Estudis del Maestrat,
ja que es presentarà l'edi
ció del seu llibre
'Analogia de textos /ite
rarios 1954-1961'
Lloc: Saló Social de la
Caixa Rural.
Hora: 20:00 hores.
DISSABTE 10
~ Concert
Percussió.
Organitzat per l'Ot"gfll1isme
Autònom de Cultura,

'Patch Adams' moltes rialles al Capital
Un gorH·la en perill 'Mi gran amigo Joe' al Regio Cinema

--

~ REDACCIÓ

Patch Adams (Capitol), dirigida per
Tom Shadyac, ens trobem amb una pel'lícula
que tracta sobre la salut de les persones, en
aquesta el doctor Patch Adams (Robin
Williams) tracta als seus pacients amb un lema
diferent' la salut es qüestió de riure'.

Aquesta comèdia es centra en un mètode
molt atípic empleat per Adams, ja que per a
cmar tot tipus de depresions i altres enfenne
tats, aquest intrèpit doctor utilitza jocs que
tenen la breoma i la rialla com a principal
mètode de ciració.

Mi gran amigo Joe (Regio), Ran
Undelwod diregeix aquest film que tracta d'un
gori1'la de 5 metres que viu a la selva, el qual
és cuidat per una noia. Quan és descobelt per
lIDS caçadors fUltius, ella ha de protegir-lo
d'ells, i de totes les persones que pensen que és
un tenorífic animal.
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Divendres
22:30

Dissabte
19:45 j 22:30
Diumenge

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

19:45 i 22:30

C:OLISEUM
]\tU GRAN

AMIGO JOE

Divendres
22:30

Dissabte
19:45 i 22:30
Diumenge

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

19:45 i 22:30
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