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200 veus ... 200 anys

Corre l'any 2195. Pocs recorden el començament, al 1995,
d'una veu mai apagada en el temps, ~ V4<- k g~.
Continua estant l'únic mitjà de comunicació que parla en

la nostra benmaltractada llengua. Des de laja llunyana nit del des
pertar de l'associació, ~ F~ k g~, que va donar cos a
aquesta publicació, encara hi ha gent que pensa que és possible
tindre un País amb identitat pròpia i que pense per ell mateix.
Distintes veus al llarg d'aquest període, de manera amagada i sub
til, van intentar dinamitar el projecte, però la persistència de tot un
seguit de generacions il·lusionades i il·lusionants van aguantar tots
els entrebancs dels poderosos perquè açò no se n'anarà en orris.
Encara així, tot no s'ha perdut. A la nostra ciutat encara continua
quedant un últim reducte de gent amb consciència de poble, aque
lla que vam perdre quan ens va arribar el mal d'Almansa. Això sí,
com a la GàHia, a l'epoca dels romans, amb gent amb il'lusió con
tinuarem 200 veus més ... com 200 anys més.

De :festes~ però ... per a tots

Què li passaria al programa de festes si li llevarien tots els
actes organitzats per les penyes? Doncs que poca cosa li
quedaria. Amb açò no volem retraure-lis res a aquestes,

sinó - el contrari, haurem d'agrair-lis el que la nostra joventut no
se n'haja d'anar fora a passar-s'ho bé (l'ajuntament hauria de
prendre nota) i d'ajudar a omplir el mateix programa. Per altra
banda, també s'evidencia una manca generaltizada d'actes per a
menuts i grans organitzats des de i amb el pressupost de festes (els
pocs que hi ha també els organitzen les penyes). Sr. regidor de fes
tes, aquestes són la seua estrena i se les ha trobat ja fetes, però les
properes ja seran responsabilitat seua. Caldrà que prenga nota de
no caure en els mateixos errors. Ho aconseguirà?

La Veu fa Festes:
El número 201 de La Veu sortirà

el divendres 3 de setembre amb nou disseny



ESPfC(AL FESTES'11, 0
Demà dissabte (18h) amb la Crida, s'inicien les Festes

•VIUBenicarló ja
Festes Patronals

les
1999,<

16 ISMAE'L MATEU

El regidor de Festes, llepe Ximo, la Reina'99, Angela Rico, i Xavi Peña,
President de la Comissió, en la presentació del programa de Festes

Benicadó compta en les seues festes amb tradicionals acti
vitats com els bous, les cucanyes, i els correfocs

(Continua a la pàgina 4)

Bous a Benicarló
Els Bous a la nostra locali

tat sempre tenen un tracte
especial. S'iniciaran dilluns
23, amb l'entrada (fins diVen
dres) a les 9 hores, al Camí la
Mar.

Tennis romandrà durant tots
els dies de Festes en horaris de
matí i vesprada sent les [mals
el dissabte 28. Al passeig
Feneres Bretó es realitzarà la
IX Concentració i Plantada de
Gegants (l2h); a la mateixa
hora al Col'legi Marqués de
Benicarló es desenvoluparà la
IXa Exposició de Bonsais
Festes Patronals, i també en la
mateixa franja horària i orga
nitzat per la penya Els Salats
es farà la III Trobada de
Motos Clàssiques, al recinte
de les Penyes.

A la vesprada tindrem llla
Cercavila amb exhibició de
farolets de meló de moro
(2Ü:3Üh FelTeres Bretó), i a les
23h hores la IXa Cantada
d'Havaneres amb el grup
Canya Dolça, a la platja del
Morrongo.

CoDi cada any l'acte
més esperat serà el
Certamen, un ball
de Gala que comp
tarà amb
l'Orquestra
Santiago, i l'actua
ció estelar de Los
Sírex i Los Mústang

Se¡,'Uidament la Cercavila
de Gegants i Nanos, xaran
gues i dolçainers serà el prota
gonista juntament al III
'Pelotazo' organitzat per la
Penya L'Arjub.

A la nit (21 :3Üh) la traca
que recorrerà els caners de la
Volta farà suar els beni~arlan

dos que hi vulgen ;··cÒlTer
davant, i acte seguit hi haurà
una mascletada mixta a la
plaça Sant Bartomeu~

Apropoant-nos a la matina
da, a les 23 hores, Ball
Popular amenitzat peT;
l'Orquestra Acebo, a la pista
del passeig MaIitim. l com
cada any l'acte més esperat
serà el Certamen, lm ball de
Gala que comptarà amb
l'Orquestra Santiago, i l'ac
tuació estelar de Los Sírex
Los Mústang, amb un pomell
de focs d'artifici a càrrec de
Pirotècnia Tomàs. Com sem
pre serà a l'annex descobert
del poliesportiu.

Diumenge, 22
Aqliest dia els actes més

impOliants són molts i prou
variats; el XXVI Open de

prül:,'rama d'activitats que s'ha
elaborat enguany.

Dissabte, 21
Tot s'iniciarà a les 18 hores

amb la tradicional Crida. Des
del balcó de 1'Ajuntament la
Reina de Festes donarà la ben
vinguda a tots els benicarlan
dos declarant inaugurades les
Festes .1999. Acte seguit es
llençarà el coet anunciador de
les Feste·s,. a càrrec de
Pirotècnia Tomàs, i es faran
campanes al voL

Un any més Benicarló
es prepara per a viure
la seua setmana gran,

les Festes Patronals 1999 en
honor a Sant Bartomeu. Els
ciutadans de la nostra ciutat ja
es preparen per a viure de ben
prop aquests intensos i espe
rats nou dies d'autèntica boge
na.

Per a que els nostres lectors
coneguen tots els actes, activi
tats i concerts programats per
a aquestes Festes, des de La
Veu, hem considerat oportú
realitzar una selecció d'allò
més important.

Primerament destacar que
el passat dissabte, dia 14 d'a
gost, es va celebrar la
Presentació Oficial del
Programa de Festes '99, on
van estar presents la Reina de
Festes, Àngela Rico; el regi
dor de Festes, Falles l

Joventut, Pepe Ximo Bautista;
i el President de la Comissió
de Festes, Xavi Peña, que es
va mostrar molt satisfet pel

--



L
a Redacció de La Veu
ofereix en rigorosa
exclusiva per als nos

tres benvolguts visitants un
extracte de tots aquells actes
en què es pot omplir el pap de
gona.

Hi ha tast de coc amb toma
ta, tmita estatal gegant per a
300 I o més persones, degusta
ció de pernil dolç, sm"dines
tonades al port, cremadet a la
cantada d'havaneres, orxata a
oni al concert de la banda de
música, xocolatades a les mati
nades, beguda de franc a pai
porta (valéncia) a més de far
tons.

Si furguen pel progrmlla
potser hi trobaran alguna cosa
més.

Recomanem que els
xiquets siguen col·locats
estratègicament a les cues de
la manduca mentre els avis
guarden lloc, tot vigilant que
cap extrmlY a la cèUula fami
liar pispe els mocadors de les
cadires. Els caps de família
han de fer viatges amunt i
avall ben cmTegats de teca.
Aquest és un altre servei
GRATUïT de la VeuBellicm"ló.

para una relación seria

Tel.: 649 55 46 82

Chico busca Chica

Dissabte 28
Espectacular concert de

.Tarabe de Palo. a les 23:30h.
Diumenge 29

Traca de Fi de Festes a les
23:30h a càrrec de la
Pirotècnia Tomàs
(Ajuntament); i gran Castell
de Focs a l'escollera del Port.

de les atraccions a 100 pesse
tes, fins a les 22 hores.

A les 21:30 hores espata
rrant i pmltagruè\ic Pa i Porta.

Dijous 26
El dijous de Festes comp

tarà anlb l'espectacle de
l'Hortzmuga (19h), i l';actua
ció del grup folclòric ucrainés
Orlyonok (21h) a la Plaça Sant
Baltomeu. A la mitja nit, Ball
de les Entitats, mnb les
Orquestre Traviatta i Welters.

Divendres 27
A les 21:30 Festival

Fo1cJòric Aragonés. I a les 23h
nit de Revista amb Pepe
Canol.

no

Poliesportiu.
Dimarts 24

Sant Bartomeu
El dia del Patró tindrà

Missa en honor a Sant
Bmtomeu a les Uh a l'esglè
sia que porta el seu nOlll. Des
de les 14 hores espectacular
Mascletà a càITec de la
Pirotècnia Tomàs a la plaça
Constitució.

La Penya Els Salats ha pre
parat la Desgustació de Coc de
Tomaca a les 19h al passeig
Febrer Soriano; i a les 19:30
concert a càrrec de la Banda
Unió de Llíria. Tmnbé serà
espectaculm' el COITefoc de la
Falla La Canasca (23h Plaça
l'Ajuntament), i a la matinada
Bou Mecànic.

Dimecres 25
Els més joves gaudiran

d'un espectacle infantil a
cànec de Zero Clown, mnb la
bala hmnana (l7h). A les
18:00 hores s'iniciarà el Dia
Popular a la Fira, anlb el preu

subscrit

Encara

Dilluns 23

t'has

A les 23 hores es realitzarà
un dels actes més impOltants
d'aquestes Festes, la represen
tació teatral de l'obra La
extrañ(l pareja, aJllb els actors
Joan Pera i Paco Morau, serà
en l'annex descobert del

Les penyes organitzen
diversos concursos, Guinyot
(12h L'Aljub), Parxís (l6h
Tararots), Puzz1emania (l6h
Cadafal), Ping Pong (l7h
Puntaço), i Futbolí (l8h
Mecheros); també podreu gau
dir del 1l Cmnpionat de
Pintura Ciutat de Benicarló
(l9h al Museu Arqueològic),
o del Concurs Sènior de Pesca
a les 20:00 hores a l'Escullera
del Port.

La Banda de Música
"Ciutat de Benicarló" ens
deleitarà mnb la seua tradicio
nal Serenata a Sant Bartomeu
a les 22 hores en la Plaça Sant
Bartomeu, hi haurà pomeU de
focs d'artifici.

A més a més dels bous els
dies de Festes mTiben carre
gats d'actes la gran majoria
amb Ima gran pmticipació
popular.

Els actes més espe
rats són el teatre
amb La extraña
pareja, i el concert
de Jarabe de Palo

G ESPECIAL FESTfS'qq
Conega els actes més importants

d'aquestes Festes Patronals
Activitats

específiques per
a visitants
(ATENCIÓ

TDURISTES)
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ESPEQtAL FESTES'qq G
Els pirotècnics benicarlandos dispararan totes les nits de Festes en diferents actes

La Pirotècnia TODlàs serà l'elllpresa
estrella d'aquestes Festes Patronals'99

J6 !SiolfAEL MATEU

Les. Festes Patronals de.
Benicarló 1999 ja són a
punt. I com en tot allò

que sone a festa no poden fal
tar els focs d'artifici i els
espectacles pírics. Aquest any,
Wla volta més, la Pirotècnia
Tomàs S.L. de Benicarló serà
una de les protagonistes d'a
questa setmana gran a la nostra
ciutat. Els seus anys d'expe
liència, la seua tradició, popu
laritat i indiscutible qualitat,

faran que els focs de Benicarló
siguen un dels punts de màxi
ma atenció per a tots els ciuta
dans.

Miguel Àngel Tomàs, un
dels propietaris de la pirotèc
nia, va comentar per als lectors
de La Veu, les intervencions
més destacades que tenen pre
vistes per a Festes. "El coet
anunciador amb un bombar
deig de trons, la traca de la
Volta, amb més de 1.000

metres , la mascletada, i el
castell de focs del certamen,
seran les primeres actua
cions on dispararem el dia de
començament de Festes", va
destacar Migue.

El dia 23, en la revetlla de la
vigilia de Sant Bartomeu, els
membres de Tomàs S.L. realit
zaran un final de carcasses que
es preveu molt espectacular.
Per al dia de Sant Bartomeu,
dimarts 24, a les 14 hores està
prevista una mascletada a la
plaça Constitució, "serà la
mascletada més fOl,ta tirada

de dia a Benicarló, fins i tot
més que a les de Falles" ens
deia M.A. Tomàs.

El dia de les Entitats (27
d'agost) també faran un
pomell de focs, i el dia de fi de
Festes (diumenge 29), la traca
final serà de 2.500 metres i en
a.nibar al port hi haurà un cas
tell de focs de més de 25
minuts de durada, on destaca
el gran assortiment aquàtic, els
diversos efectes i alguna que
altra sorpresa.

Avui divendres Ulacroconcert de rock organitzat per la Penya Mechero

Tot s'inicia alllb el l Mechero Festival
J6 ISMAEL MATEU

E
ls components de la Penya
Mechero de Benicarló, han orga
nitzat el I Mechero Festival, lm

macro concert de Rock i Hardcore, on
participaran cinc grups de qualitat con-

trastada en les seues respectives modali
tats.

El concert es realitzarà avui divendres
20 d'agost (preludi de Festes Patronals), i
el lloc escollit és la pista armexa de l'lES
Joan Coromines de Benicarló. Tot s'ini
ciarà a les 23 hores, i els preus seran, evi
dentment, Populars: 500 pessetes amb
birra i tot.

Els grups participants en aquesta pri
mera edició del Mechero FestiWll són:
Strenght of life, de Benicarló, que prac
tiquen el New metall hardcore; A.C.P., de
Benicarló, Oid schoole hardcore; Tbe
Pan de Molde, de Castelló, serà el grup
estrella i practiquen el Hardcore-Rap; un

altre dels grups és Define, de Barcelona,
grup de Rock Alternatiu i, per últim,
Redada, de Castelló, practicants· de
Radi/ml Rock. ..

Les entitats col'laboradores del con
cert són Pinturas y Decoración Batiste,
i NON Musikal Bar, que s'han bolcat
amb aquest esdeveniment.

El representant dels Mechero, Patxo
va remarcar que "tan sols volem que els
¡benicarlandos xalen amb un concert
·(t'aquestes característiques, i la Penya
M~èbero s'arrisca invertint 300.000

. ¡

pessetes de les seues arques, que és el
pl'essupost del macro concert".

Benicarlandos a xalar molt!

~
;".

J.



G LOQAL I OPINIÓ
~------~Observatore Mundano 1--------,
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PER J. R. RAMÍREZ

L'observatore fa balanç de
dues legislatures populars

Feina a la qual veiem habitaualment Mundo

'L'altre dia, observant la
televisió local amb
denorrrinació d'orige~

un servidor va poder apreciar
un dels primers discursos de
Jaime Mundo com a alcalde
de Benicarló. D'això ja en fa
un grapat d'anys i és fàcil
observar com des de l'any
1991 les arts oratòries de
Mundo no han evolucionat
gens ni mica. L'única cosa que
assegurava el pas del temps
entre aquelles imatges i l'ac
tualitat era l'aspecte de l'ora
dor: més jove i més prim. En
canvi el seu parlament era
igualment soporífer, no hi
havia diferència amb els
actuals. Aquest home ha estat
incapaç durant els llargs anys
d'ofici d'alcalde d'aprende
una mica a parlar en públic. La
mateixa monotonia, la matei
xa mala improvisació, la
mateixa retòrica, el mateix
desinterés. Un soroll monòton,
com el brunzir dels bOlinOtS
garanteix l'asèpsia més abso
luta. Tota una escola avalada
per més de vuit anys d'expe
tiència al :front de la nostra
pobra ciutat que l'han conver
tit en l'home del pequeño dis
curs. La seua manera d'esqui
var les patates calentes i un

munt de sacrificis polítics (lle
gim Cuenca, Molina,
Comelles, ... ) l'han assentat
amb formigó dins de la casa
consistorial.

Tot aquesta reflexió em va
posar de manifest que seJ;a bo
fer un recompte aproximatiu
dels actes públics als quals
aquest home ha acudit, fins
ara, en la seua representació
mW1Ícipal.

He fet un càlcul que
em diu que Mundo
ha estat capaç de
remenar l'arròs de
275 paelles durant
les dues legislatures

Si comptabilitzem els dies
de mandat, afegim que els
actes es multipliquen per tres
o per quatre durant les festes
majors i les Falles ens arris
quem a dir que Jaime Mlmdo
podria haver assistit a 3.128
actes durant aquests 8 anys
d'alcalde. Si intentem fer un
càlcul aproximat del comput
horari d'aquests actes entre
dinars, presentacions, etc.
podem afirmar que ha pogut

dedicar unes 8.320 hores a
aquestes qüestions. Si açò ho
descomptem d'una jomada
laboral de quaranta hores set
manals, durant aquests anys li
quedarien exactament la mei
tat d'hores per a dedicar-se a
gestionar l'Ajuntament. És a
dir , la fÓJmu1a ideal per a per
petuar-se en el poder durant
molt de temps implica dedi
car-li el mateix temps a nego
ciar inveJ'sions i subvencions
que a anar de festa i falTa. Les
dues coses requereixen el
mateix compromís i la matei
xa dedicació. Les hores dedi
cades a fer la digestió pelti
nent de cada. àpat públic i/o
oficial entren dins del còmput
de temps treballat.

Una altra cosa important
que convindria al1alitzar és el

nombre de paelles que ha ela
borat l'alcalde. Ho dic perquè
la conclusió que n'extrec és
molt reveladora. He fet 1Ul càl
cul que em diu que Mundo ha
estat capaç de remenar l'arròs
de 275 paelles durant les dues
legislatures. Si tenim en
compte que aquestes paelles
col·lectives tenen una Initjana
(tirallt per baix) de 20 places
treiem la conclusió de que ha
cuinat uns 5500 plats d'arròs.
Una xifra que s'apropa molt
als nombre de votants del pp
benicarlando. Podliem afirmar
així que la gent vota al pp per
un plat de paella cada 8 anys.
Val a dir també que algun
espabilat s'ha cruspit l'arròs i
després ha votat el BLOC. i
Que hi tàrem!

Foto del dissabte

RÀDIO BENICARLÓ

EMISSORA MUNICIPAL
107.3 FM

Méndez Núñez, 91
Tel'f_ 47 35 44

BENICARLÓ
Avda. Marqués de Benicar16. 27

Telí. 471983
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Cinema:

Arriba "L'alllenaça fantasma"
;6 JOSEP M SAN ABDÓN

Fitxa tècnica » Pel'lícu
la: La guerra de les galàxies.
Episodi 1: L'amenaca fantas
.ma. Dil'ector: George Lucas.
Actors: Liam Neeson,
Natalie Portman, Ewan
McGregor. Guió: George
Lucas. Fotografia: Davis
Tattel·ssall. Música: John
Williams. Producció: Rick
McCallum. Duració 112
minuts.

Aquest cap de setmana
a1Tiba a les pantalles
de cinema de tot l' es~

tat, l'esperada "La guerra de
las galàxies. Episodi 1:
L'amenaçafantasma".

Els precedents
Aquesta pel'lícula té els

seus precedents en "La guena
de les galàxies"(1977),
"L'imperi contraataca"(1980)
i "El retorn del Jedi"(l983),
que constituiIien els episodis
IV,V i VI de la sèrie,
"L'amenaça fantasma" és l'e-

pisodi 1.
La història

Els sinistres Sith han tornat
per a acabar amb els Jedi. El
seu líder, Dmth Sidious, té un
primer objectiu, instal·lar-se
en el Senat de la República per
dominar la galàxia. El xiquet
Anakin Skywalker és acceptat
per ser entrenat com a Jedi. La
Força és poderosa en ell. El
planeta Naboo soiieix un blo
queig promogut per Sidious.
Los Jedi Qui-Go1111 Ji1111 y Obi
Wan Kenobi, eviten que la
reina Amidala de Naboo es
veja obligada a abdicar.

Els actors
Liam Neeson és un actor

irlandés de prestigi, ha prota
gonitzat pel'lícules de la cate
goria de "La llista de
Schindler" i "Michael
Collins", encarna el gran sen
yor Jedi.

Jal{e Lloyd és un nen de 10
anys, interpreta a l'esclau
Anakin, que viu en el planeta
desèrtic de Tatooine, la sua

màxima preocupació és estal
viar el suficient per a pagar-se
la millor universitat de cièn
cies dels EE.UU.

Natalie Portman, té 18
anys, ha interpretat pel'\ícules
com "El professional" o
"Beautiful giris", interpreta el
paper de la reina Amidala, no
té clar si de major continum'à
l'ofici d'actriu, li agradaria ser
ambaixadora.

Ewan McGregor, és lm
actor escocés que ha pmticipat
en pel'Hcules com
"Trainspotting", interpreta al
jove Obi-Wan Kenobi, lm
cavaller Jedi.

El públic
La pel'lícula no va adreçada

a nostàlgics que vml veme la
pel'Jícu1a de jovenets, si no als
xiquets de vuit a quinze anys.

Les xifres
Pressupost: 17000 milions

de pessetes. Esponsorització:
Pepsi ha pagat 300000 milions
de pessetes per esponsoritzar
els tres episodis.

Merchandising: 700000
milions de pessetes ha guanyat
Lucas Film amb el merchandi-

, ¡,J

sing de la saga. Efectes .espe-
cials: més de 200b escè!1~s

han estat generades per ordi
nador,front a les 500 de
Titànic. Recaptació: 4640 de
pessetes va recaptar el dia de
l'estrena als EE.UU.

Per a internautes
Web creada per Georges

Lucas (www.starwars.com).
Adreça oficial (www. Project
m31.com/officiaLshtmel). Els
millors arxius per a coHeccio
nis t e s
(www.starwarsinserts.com).
Xats(www.blueharvest.net.).
(www.Shavenwookie.com/swl
inksuse.net.html.), Raons pera
no veme-Ia
(www.salon.com/ent/movies/f
eatme/1999/05/14/star what/i
ndex.htmL). Per als -qui ~a

puguen odiar (www.ihatestar
wars.com). En espanyol
(www.episodiol.com). (star
wars.interplanet.es/menu.htm).

La Veu a Internet (Resposta)

eom a al·ludit vull contestar al missatge del contestador
de La Veu de la passada setmana, ja que sóc l'autor
d'una remota plana web on, d'entre molta i diversa

infonnació de Benicarló, ofmia enllaços mnb tot tipus de
col·lectius i on figmava La Veu. Lmnentablement el servidor on

s'allotjava es va donar de baixa, encara que la web va continuar
estant accessible sense poder-la modificar.

Posterionnent van posar en La Veu com a vincle www.vina
ros.net !! (què ens està passant??); esperant que haja quedat clar
el perquè no s'actualitza des de 1997, em despedisc.

El (i)rresponsable de la web.

~~ ~~:E::~<=>I-.
COPISTERIA LLIBRERIA PAPERERIA

TENIM ELS LLIBRES DE TEXT DEL NOU CURS 1999-2000
SI VOLS ESTALVIAR VINE

TÉ REGALEM UN VAL DE DESCOMPTE DEL 10% EN EL MATERIAL ESCOLAR
AL COMPRAR UN LOT COMPLET DE LLIBRES DE TEXT

LA QUALITAT AL MILLOR PREU

N O VA AD RE ÇA: Passatge sant Blai 2/cantonada sant Jaume
Tel/fax 964.47.56.98 • 12580 Benicarló
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El Mussol
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E
l mussol des de ben menut havia esco
lat dir als més grans la coneguda frase
apidaria de "qui paga, mana", malgrat

que sempre havia pensat que això era una dita
de vells per explicar-se orch-es i actuacions del
poder que no s'aguantaven de cap de les mane
res, però ara creuque la saviesa popular s'equi
vocava ben poc.
. Et' mussola començamentd'agost en lIDa de
les seues volades pel tenne havia vist als cana
ris deJ.selvei municipal d'obres i seIveis tallar el
camí dels revolts, aquell que porta de les ins
ta1·lacions esportives i educatives del Jaume I
fins al camí vell de Peníscola i tanmateix a l'in
revés, és a dir aquell que passa per davant de
l'habitatge del senyor alcalde de Benicarló.

El mussol picat va romandre pels voltants
per veure que feien aquests humans vestits en
granotes de treball groc, i va guaitar com es
dedicaven a netejar les vores d'aquest ÍJnpoltant
camí n.um traient-li totes les males herbes que
molestaven per circularpe! mateix, segurament
dins d'algun pla institucional per mitigar l'atur

Prevaricació light?
agran.

El mussol veient aquest fet va pensar que
allò era l'encetatnent d'una Catnpanya que con
tinuatia amb altres camins vitals per al pas dels
llauradors amb els seus Catms, tractors, tingo
netes, etc., malgrat queno Jj trobavamassa lògi
ca començar per aquest ja que per una banda
pocs llaurad~Js hi viuen als vOltatlts del mateix
i per l'altra cap,llamador l'utilitza per portar el
seu genero a la cooperativa o al mercat d'abast
per seI'-hi un camí onjano podrien creuar-se ni
dos can'os.

E! mussol, però va aI·lucinar quan va cons
tatar que després de netejat· aquest camí els
canaris van desapat'èixer del mapa, deixant per
exemple de netejar el CatlÚ vell de Peníscola
que per les circLUllstàncies estivals era vital
netejar-lo de les herbes que han envaitles seues
vores i que no deixen ui caminar amb comodi- .

tat, ni permeten una bona visibilitat de la gran
quantitat de vehicles que circulen pel mateix
per fugiJ' dels embussaments de l'avinguda del
Papa Lhllla, i sobretot perquè compliquen la

situació quan una tempesta d'estiu fa caure lms
quants litres de més.

El mussol no ha pogut deixar des d'alesho
res de creme que aquesta neteja ha estat moti
vada només perquè el senyor alcalde utilitza
aquest canú per anar i tomar del seutreball diari
a l''!iuntament i com bi havia un celt perill
potencial per circular pel mateix, des del con
sistOli s'ba volgut vetllar per la integ6tat fisica
del personatge que batrà records a les cadires
municipals.

El mussol ara també s'explica les raons, per
què en aquestmateix camí des de futemps s'ha
vien pel~at llums a pals sense cap raó aparent i
que no funcionaven, per això està convençut
que són també per reduiJ'-li perills potencials, i
a pattir d'ata l'alcalde tmnbé tindrà llum en les
seues anades i vingudes noctumes no només
dlmmt les festes i àpats sinó també en e! com
pliment de les seues tasques institucionals en
comissions i plens del consistori.

\
·1

NOM

DOMICILI

Fitxa de subscripció
COGNOMS

POBLACIÓ CP TEL.

Se subscriu a ~ \;4<- k E~. per l'import de: O 4.680 pts (52 números, anual, bonificació 10%) pron-ogable si no
hi ha ordre en contra. Als enviaments fora de Benicarló caldrà afegir 2.000 ptes anlJals.

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 (CI Sant Francesc, 95 Casal Municipal· 12580 Benicarló)

Signatura:

BANC/CAIXA

ADREÇA

d

Domiciliació bancària

POBLACIÓ

d~ 199

CI'

NOM I COGNOMS DEL TITULAR DEL COMPTE
-------------------------~.

Codi de Compte Entitat Sucursal Control Compte número

Senyors: els demano 9ue, fins a una nova ordre, atengueu els rebuts que els presentarà l'Associació Cllltm"al la Feram de Benicarló per ¡'im-o

pM de subscripció a LA \;4<- k g~" .

Signatura: d de 199
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Si vols veure la teua Foto-<!enúncia publicada,envia-Ia a

I". V40 J,.g~ ci Sant Francesc, 95 Benicarló

Slàlom de pals
de llum al

carrer Vinaròs

Un veí del carrer Vinaròs de
Benicarló ens ha enviat aquestes
imatges que poden semblar en un

principi poc interessants. El problema radi
ca en que els pals de la llum que podem
observar a la vorera d'aquest carrer de
Benicarló estan ubicats dins, al bell mig,
d'aquesta, la qual cosa suposa un contra- ,.
temps per als veïns que hi caminen.

Sembla ser que aquests pals van ser
col· lacats en aquest lloc degut a la realitza
ció d'unes obres en un edifici del carrer,
però el problema està en que s'han oblidat
de situar-los de la forma correcta i no
damunt de la vorera on els vianants han de
realitzar un slàlom si volen caminar per allí.

Les autoritats locals s'haurien d'haver
percatat de l'assumpte i no deixar que passe
el temps i hagen de ser els veïns els que
hagen de denunciar la situació mitjançant
aquest setmanari; no estem culpant el
govern municipal, pot ser el problema l'ha
generat l'empresa encarregada de les obres,
però el que han de fer des de l'Ajuntament
és intentar que el ciutadà estiga totalment
protegit, i no deixar que es posen pals,
forats, o pedres pels carrers, la qual cosa no
és gens agradable per a ells.

Mentrestant, i com no tenim neu, farem
l'slà/om al carrer Vinaròs ... , evidentment
damunt la vorera.

o

o
u.

.-

-

Pirljtel:JÚ¡1 "

TOMÀS S.L.

Taller: Partida Les Tosses

-a- 964 76 50 76 CÀLIG

-a- Mòbil 989 61 76 07
Partic.: Passeig Febrer Soriano, 49

-a- 964 47 11 19 - 964 47 37 77
12580 BENICARLÓ

~V~k

E~
el teu setmanari
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200 veus, 200 vots?
¡!6J JOAN GREGORI ALBIOL

A ixí que alTiba sant Roc, a mitjan
agost, l'oratge insinua sempre
una intenció d'octubre. La

vibrant transparència que la llum mante
nia des de juny, ara es torna el fluid enso
frat i opac dins el qual tranSCOlTen les nos
tres festes patronals. Però si no n'hi ha
prou, enguany La Veu aniba al seu quart
aniversari i no tan sols no ha superat la
modèstia dels seus primers números, sinó
que ha sabut cultivar amb amor uns vicis
que semblaven ja esporgats. Que se n'ha
de fer un balanç? Doncs bé, comencem-lo
amb una bella imatge.

En el camp de la lingüística, hom dis
tingeix dos tipus d'efectes causats per un
acte de parla: l'efecte il·locutiu i l'efecte
perlocutiu. El pIimer nom descriu l'acte
d'existència que crea l'enunciat, allò que
fem amb el que diem. Per exemple, quan
un alcalde diu: Senyor tal, no esteu en ús
de la paraula, a més de constatar els mar
ges d'un litual, està dient a l'oposició
Muts i a la gàbia, la qual cosa és una ordre
i tenim que el bon senyor alcalde ha creat
una prohibició. El segon efecte, l'anome
nat perlocutiu, fa referència a la reacció
que el polític local vol provocar en l'au
diència. Si l'inswgent del grup en mino
ria, en efecte, opta per callar, diem que les
paraules del batlle han estat un acte perlo
cutiu exitós. En cas contrari, hom acostu
ma a recórrer a les forces de l'ordre o a
posar allò damunt de la taula, entre els
micròfons.

Posem ara que examinem els efectes

de l'entrada en escena de La Veu quan per
la ciutat no circulava cap setmanati d'in
fonnació general. El primer acte iHocutiu
que va comportar, sens dubte, va ser la
desbrossa en la selva de la realitat d'una
sendera poc ombrejada per poders medià
tics ni, en principi, polítics: es proposava
una natTació de l'actualitat des d'un punt
de vista desacomplexat, plural i sense ser
vituds. En segon lloc, i pel fet d'usar el
català de manera integral, atnb tota la
corfa, l'envit de La Veu apat'eixia com
l'única opció de normalitat en el panora
ma raquític de la premsa local. Per últim,
s'ha d'afegir que des del començament el
set:manati ha estat la tribuna en què s'han
pogut estrenat' com a responsables estu
diatlts de periodisme i joves aficionats a
l'esport, a la música, a la botànica, o a
qualsevol altre àmbit de l'activitat huma
na. I a casa, que no sé si és bo del tot però
sí més còmode.

Pel que fa als imprevisibles efectes
perlocutius que l'acte de llenguatge que
és La Veu haja pogut desencadenar, no
tenim més remei que limitar-nos als que
han afectat la nostra expeliència. En prin
cipi veig que aquesta proposta ha acotat
un cos de lectors, fins en aquell moment
viltual, de premsa local en valencià entre
els quals no és dificil descobrir llaços evi
dents de complicitat. És allò d'estat' el
dimnenge al mati practicant el vermut en
una telTasa i comprovar que, allí daVatlt
mateix, a l'altra taula, hi ha una descone
guda fullejant la revista. De veritat, fa
ganes d'alçar-se i d'iniciat, una conversa
com si hagués estat interrompuda uns
segons abatls. També s'ha pogut compro-

Vat' que la realitat aparentment monocro
ma de la societat benicarlanda es clavilla
va en un ventall de perspectives i els rot
gles d'escoliastes locals tenien lm tronc
de fusta nova per llençat' a la foguera de
les vanitats. De manera molt remarcable
cal esmentar també l'efecte pel'I ocutiu deI
setmanari sobre els responsables de la
cosa pública: els dissabtes al matí els polí
tics aveïnats són els primers a escopetejar
La Veu amb l'esperança de no veure's
rebolcats entre panissoles o en, ninot al
còmic d'en 8ulTiel. D'aquest simpàtic
acte perlocutiu, se'n sol dir coïssor. Ara
bé, a ningú no se li pot escapar que La
Veu, després d'haver posat nervi a la
recent contesa electoral, no ha aconseguit
quadrar el retruc més esperat i que, tot i
haver renunciat ja a una nova etapa en
color i amb disc compacte de regal en
cada número, ha de replantejar bé el seu
fi.ltur.

En el quadre estret de fidels lectors que
jo conec, les preferències són clares. Dos
d'ells reclamen una secció fixa dedicada
al món de la tauromàquia atnb apaltats
com el bou del mes o indumentàlia torera.
Un altre, una inquieta mestressa de casa,
sol· licita infonnació sobre els telèfons
dels regidors i un seguiment continu dels
seus cat1Vis de residència. I encara en que
den tres. Els dos primers s'agmpen en un
Escamot d'Alliberament d'Espais Verds
que exigeix el retorn de Masclans i l'últim
és un obrer de la construcció que ha opi
nat sobre l'afer de la Plaça de la
Constitució: Eixos que reclamen, que no
han vist el sol que cau allí al mig?

VeuLade
Anàlisi Musical

10Els
PER ADRIAN ESTELLER

La Unión prepara un nou disc

Un dels gmps amb major trajectò
lia en la música pop espatlyola
toma al mercat discogràfic amb

l'edició de l'àlbUl11 La mala vida. No es
tracta de so retro, tornen a la càrrega amb
l'essència musical, els atrels de La
Unión. Lobo homhre ell París va ser el
seu plimer èxit ja fa més de 15 anys, a
eixa Catlçó la van succeir altres com Sin

•

Amor, Al este del Edén, Sildavia o MlÍs y
mas. Encara que els discs més recents del
trio havien evolucionat cap a sons inspi
rats en e~ funky i el soul, temps per a
ex.']Jerimentar amb noves tecnologies, el
seu treball més recent no comptarà aIllb
programacions, sinó amb instmments
naturals.

La idea que inspira La mala vida és la

de les persones que estan als trenta anys i
per qüestions negatives d'amor o sexe
s'enfonsen; seran 9 cançons i la versió en
castellà ~el tema de Quee" We are the
champions.

Là llista és: 1- Eiffel 65; 2- Cat'acoles;
3- Líquido; 4- Angglm; 5- OffSplil1g; 6
Los Cucas; 7- J.Sabina; 8- Paulina; 9
Cree Swnmer; i 10- BSO Ally McBeal.

....
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PER M.J. MuRPHY

Beowulf, la leyenda
, ,

FITXA TECNICA EI Beowoll'"ue ci britànic G",J¡am d'evúar que la seua pmt humana finàlitze

D1RECTOR: gralíam '13af(sr
Baker recrea en aquesta pel'lícula sucumbint davant aquest interessant jo

~ ,. ,i1rJ és Ull extrany èsser, meitat home, demoníac.
GUIO.: r¿6ristoplíer .Lealíy meitat dimoni, ja que ha nascut de la rela- El personatge es basa en un llegendari

IMATGES: Clíristopfter :Faroona ció entre una mortal i un íncub. heroi víking del mateix nom, protagonis-

PROTAGONISTES: Clíristoplíer Una dualitat que l'obliga a lluitar per- ta d'un antic poema èpic que es conserva
manentment davant el mal (representat) en la Biblioteca Britànica de Londres.

.Lam6ert, 'Rjiona :Mitra, i gO"U OUo. per l'infemal monstre Grendel) per tal Molta llegenda però és un film dis'eret.

Ji'JJ X¡lvl0 BUENO

A mb aquest número
quasi màgic La Veu
de Benicarló assoleix

una fita que pocs pensaven
que fora possible aconseguir
ara fa quatre anys; dues-centes
revistes d'una publicació
només en català que ha anat
sOltint setmana rera setmana
I:,'ràcies a l'esforç del seu
Consell de Redacció i
col'laboradors de tota mena,
però sobretot al suport de tots
aqueJJs que com ens estimem
la nostra ciutat, la nostra cultu
ra, la nostra llengua i al mateix
temps volem estar ben infor
mats de tot aJJò que passa al
poble sempre hem estat fidels
a la mateixa.

I com que aquest número

200 és molt especial des d'a
questa antiga secció voldria
felicitar a totes aquelles perso··
nes que han fet possible aquest
setmanari, i al mateix temps
encoratjar-los a continuar amb
aquesta exce]-]ent tasca d'in
founació.

Però Ull fet com aquest no
seria del tot complet i satisfac
tori sinó tiraríem mà de l'he
meroteca per tal de rellegir o
fullejar de nou els 200 núme
ros, encara que només per sen
tir una mica de nostàlgica
recordant el que ha estat
aquest últim quadrienni, a més
de la majoria absoluta del PP
al consistOli

Ara bé a niveJJ de la Gatera
no deixa de ser curiós que si
avui hauria d'escriure de bell
nou aquesta secció segurament
ho faria recuperant de l'ordina-

dor el plimer mticle, malgrat
que estava fet en Wordperfect i
el d'ara seria en Word97, que
va aparèixer al nínnem l de La
Veu -25 d'agost de 1995- i que
feia referència a la nostra festa
major, perquè malgrat els anys
res de positiu ha canviat des
del 92 per dignificm'-la, potser
tot el contrari les coses van de
mal en pitjor.

Només cal esmentar un
pm'àgraf de l'esmentat article:

"I llegint el progrmna de
festes patronals d'enguany,
allò que molts ja vàrem pro
nosticar fa tres anys, s'ha com
plit, és a dir la Comissió de
Festes de Benicm'ló
l'Ajuntament com màxim res
ponsable d'aquesta festa, han
fet aigües per tots els costats,
això fa que l'oferta d'activitats
i la prepm'ació de la Feta major

de la ciutat són d'aJJò més
pobre, tmlt a nivell de la quan
titat d'activitats, i encara grà··
cies a les entitats que omplen 
m'a caldria ta.Jllbé afegir-hi les
penyes- més del 80% de pro
grama de la setmana gran de la
ciutat; com de la qualitat d'a
questa oferta: espectacles,
cOITefocs, cercaviles, festes
infantils, teatre, etc. engumlY
són prou roins"

És a dir després de dues
centes Veus de Benicarló tot
segueix igual, al menys con
fiem que la fita del 400, ja dins
el nou mil'lenni, sia mnb un
aire nou, progressista, empre
nedor, etc. que li done Ulla
altra vida a la nostra ciutat,
mentrestant: Enhorabona a
tots aquells que fan possible
que La Veu de Benicarló sia
una realitat i no un somni.

AUTO ESTELLER ESTELLER IMPORT

I!lEAT] y

-

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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~I Benicarló perd davant l'Ulldecona (0-1). Ja hi som

IÓ DEL CAS1ïLLO I SERRANO

A
nava jo assaborint l'idíHic
ambient de balneari de la tercera
edat' en què s'ha transmutat el

nostre poble des de fa uns anys, quan el
meu xiquet va fer un crit punyent tot
veient un individu amb els ulls fora de les
òrbites que s'acostava cap a nosaltres
amb unes molt sinistres iJi.tencions. El
personatge en qüestió esgrimia un paper
tot tacat d'oli de sardines en conserva que
vaig reconéixer al moment. Com vosté,
estimat lector, està al COlTent de les meues
afliccions, haurà comprés que estic par
lant de l'amo de la publicació que té ara a
les mans, que m'exigia amb una dubtosa
educació que escrigués una crònica futbo
lística local. El paper que esgrimia a les
urpes aquest funest personatge no podia
ser altre que el que li vaig signar un dia
d'acusats efluvis.etílics. mentre em crus
pia un xusco de sardines escabetxades. Al
pergamí ronyós s'hi contenen una sèrie de
clàusules que no hagués signat ni el
mateix Kt.inta Kinte en el pitjor moment
de la seua condició d'esclau. Li vaig argu
mentm' que no en sabia res, del que passa
al futbol local, i que ja començaria a tre
ballm" el mes de setembre. No va ser pos
sible. El meu fill, angelet, no par'ava de
plorar tot veient la mala glopada que esta
va passant el seu pm'e pels pèrfids plante
jaments d'aquell monstre sense compas
sió. Al final vaig haver d'abaixar el cap i
dir-li que sí al tirà.

Donades les circumstàncies, i amb tota
la droperia: aCUI~ulada durant els mesos
d'estiu, v~ig agafar el pOltante i diumen
ge me'n vaig anar cap al Municipal de la
Carxofa per pr:esenciar lm partit que juga
ven el Bemcarló i l'UlIdecona. Reconec
que pujava ainb el cap catxo tot esperant
avorrir-me sobiranament, però dins de mi
algtma cosa em deia que potser no seria

per tant. Efectivarnent, lU1a vegada va sor
tir al camp l'entrenador del Bemcm'ló,
vaig retrocedir en el temps quinze anys en
veure el seu inimitable saber estar" a la
banqueta. No hi va parar" ni un moment
assegut, donant instruccions als jugadors,
escridassant l'àrbitre, fent comentaris a la
gent de la tribuna i fins i tot deient-li a
l'entrenador de l'equip del Montsià que si
volia es canviava de banqueta (ell jugava
amb nou i l'Ulldecona amb onze).La veri
tat és que va ser lm pmtit molt distret on
va haver de tot: un àrbitre mediocre, dos
jugadors locals expulsats, alguna petita
tangana i un gol de penal. L'Ulldecona,
arnb dos homes més que el Benicarló, no
va saber rematar el partit i ben poc va fal
tar per a que el CDB capgirés el marca
dor. Al final 0-1 i un Bemcarló copat per
xiqüelos del poble que, a poc que s'ho
proposen poden aconseguir importarlts
fites esportives en quant comporta per a la
bona marxa de tot allo relacionat amb el
futbol local, provincial i regional dins
d'una dinàmica participativa on ei tema
crematístic pot ser defimtiu i en definitiva
indudablement d'això es tracta. (Em sem
bla que aquesta frase 1'he vista en algun
altre lloc, no ho sé)

No vaig pensm" a pregtmtm" quins són
els equips que vindran a festes. Suposo
que l'intrèpid Josecay (em penso que
caldrà felicitar aquest home perquè de La
Veu ha fet cap al Grupo Zeta) ja ho sap i
ens informm'à a tots. Només em va sem
blar sentir, ja es pot confilTl1ar, que ens
visitm"à l'equip representatiu d'una afa
mada ciutat germana gennmla germmla
nostra i fallera fallera fallera com es
Borriana, de Tercera Divisió estatal. Seria
lU1 menystenünent que no fes la sacada
d'honor la flmnant fallera major local.
Aviso.

Ara vull par"lar de coses gracioses que
he sentit per arn i que no puc deixar de
contar-li. Bàsicament es tracta de dos

comentaris relacionats amb l'equip més
milionari de la comarca i que van ser ves
sats pel seu entrenador i el seu president.
En una topada fortuïta pel carrer l'mmc
Alberto Ferrer em va exposar que no
tenim un bon equip i que la sort del
Benicarló és que el Nules encara té
menys, i que ens les vemem magres per
salvar" la categOlia. Li vaig contestar tot
dient-li que tmnpoc no aspirem a més i
fent-li lma reflexió sobre les possibiltats
que tenien de cobrar" si no agarren una
bona prirmtiva amb el complementm"Í.
M'agradaria, sincermnent, desi1jm"-li sort
però seria una pma hipocresia; quan perd
e! Villar"òs no em dedico precismnent a
plorar. Al mateix temps, el president de
l'entitat llangostillera abocava unes decla
racions segons les quals, la Regional
Preferent és per a la xusma, que ells estan
per damunt d'aquestes categories i que ja
es pot afanm" l'alcalde de Vinaròs a nete
jar (ell va dir" !impim") el balcó de
l'Ajuntament perquè enguany guanyarien
La Copa de la Regional Preferent. Encar"a
que no ho va dir, suposo que una vegada
dalt de la Casa Gran aprofitaran i funda
ran una compar"sa. Es veu que l'home no
se'n recorda que només fa dos anys la
seua bèstia negra era el Càlig i qualsevol
dia es comprarà un pot de 3 en I i li lle
varà el rovell a les tanques que adornaven
el Cerval per si tornen a pujar a Segona B.

Per a acabar només li vull dir que
qualsevol es pot fer soci de!
CDBenicm·ló.Com diu el mestre, apoyar
al equipo es apoyar a la propia ciudad,
encara més ara que s'ha aconseguit fer
una plantilla amb una gran majoria de
jugadors locals i la presència d'una autèn
tica figura de gran nivell: Tosic.

FOTO· ESTUDIO
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LUCENCiAT EN COMUNICACIÓ AUDIOViSUAL

'I,'

200 motius per il·lusionar-se
"Sóc d'un país on de Ja por

se'n diu seny".

Aquesta fi'ase del darrer disc de
Brams pot resumir el raona
ment general del nostre poble

quan La Veu va aparèixier ara fa quatre
anys. De fet, els benicarlandos i les
benicarlandes sempre hall tingut veu.
Nosaltres tan sols la Valn presentar per
escrit. Aquest fet tan natural, però, va
provocar tot un seguit de veus ponI
ques.

Amb la perspectiva que atorga el
temps, veiem que la proposta va ser ben
encertada. Un fidel nombre de lectors
ha decidit ¡nfonnar-se del que passa a
Benicarló amb nosaltres.

A mi, personalment, LA VEU m'ha
servit per acabar de fonnar-me, impor-

sar-me uns hàbits d'escriptmaregulars i
experimental' alnb estils d'allò més
val·iats.

Quan cobre 200.000 pesse
tes al mes, que no és el cas,
acceptaré les amenaces
que darrerament he tin
gut, però ara no. Crec que
ha arribat el moment de
deixar d'escriure a LA
VEU

Com a jove mai no m'he mossagat la
llengua. Estava obligat a fer-ho. I, és
clar, això no ha ab'radat a tothom.

Especialment alterades S'hall mostrat
les persones amb una únié~ nei.ll'ona, la
que els proporciona el seti partit. Quan
cobre 200.000 pessetes al mes, que no
és el cas, acceptal'é les' amenaceS' que
datTerament he tingut, p~rò ara no'.· .'

Crec que ha arribat el momeú{ de
deixat· d'escrime a LA VEU. Des d'a~~ .
questa setmana em Ii.mitat·é a tasques·
més o menys continuades d'orgalutza
ció, maquetació i, com a Cap de
Premsa, articles del CI ub Bàsquet
Benicarló.

Gràcies a tots i a totes. El millor de
tot aquest temps ha estat conèixer gent
alnb il']usió, La mateixa que jo acabo
de perdre.

Poliesportiu

Alambor organitza:'

Bàdminton
Annex

de
Cultural

IX
L'Associació

Torneig
Dimecres 25, 17:30h.

Reportatges, càmeres, accessoris, tot per a la fotograf1a

~"te..cÏó IB. ....'V"ÏS
Tot tipus de tamanys. Tòts els preus i amés us regalem el video de I vostre casament. Informeu-vos

Plaça del Mercat, 1 Benicarló

Telèfon: 96447 1432
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Biblioteca :M:unicipal

9

He llegit al dalTer número de Lli
Vell de Benicarló la carta a la
directora de Joan Carles Adell i

Ferrer respecte a la nova Biblioteca
Municipal.

Agraeixo els seus comentaris, espe
cialment pel to amb què són pronunciats.
Espero que els responsables de la política
municipal se n'hagen fet ressò perquè
veritablement Benicarló, per la categoria
del seu municipi i per l'interés demostrat
per la lectura dels seus habitants, mereix
lIDa biblioteca amb més punts de lectura,
ben iUmninada, amb ventilació natural, i
amb un espai propi per al públic infantil
separat dels adults.

Respecte al comentari sobre l'absència
de llibres tècnics o de legislació, només
vull fer un aclariment: entre les moltes
classes de biblioteques que existeixen 
nacionals, universitèries o especialitza
des-, les biblioteques públiques es distin
geixen pel caràcter general dels seus fons

i la seua missió és oferir als seus usuaris
una col·lecció equilibrada que permitisca
a tots els ciutadans mantindre al dia una
infonnació general i millorar la seua for
mació cultural.

Espero que els responsables
de la política municipal tin
guen en compte que
Benicarló mereix una
biblioteca amb més punts
de lectura, ben iHuminada,
amb ventilació natural, i
amb un espai propi per al
públic infantil separat dels
adults

Ja sé que a la Jaume I hi ha mahiculats
més de 450 almnnes benicar1andQS, però
precisament aquesta biblioteca, que per

celt té un molt elevat pressupost i que em
consta que funciona de meravella, :és la
que ha de nodrir els estudiants que hi són
matriculats dels llibres tècnics que s'ade
qüen al seu programa d'estudis.

Per últim, no crec que totes les biblio
teques amplien els seus horaris al mes
d'agost. En aquest mes s'aprofita per a fer
el recompte anual dels llibres i és època
de toms en les vacances del personal.

A Benicarló, gràcies al personal gratuït
i submís amb què afortunadament comp
tem, podem obrir tot el mes d'agost a les
vesprades i durant tot el dia la Barraqueta
del MOlTongo.

Salutacions:

María del Mar Torres Escamez
(Arxivera-Bibliotecària de

l'Ajuntament de Benicarló)

La 'fillJsofia' poc correcta de La Veu

Sóc subscriptora de La Veu de
Benicarló des dels inicis de la
publicació. També he sigut membre

del Consell de Redacció i esporàdicament
col-laboradora del sehnanari; malgrat
aquesta relació amb La Veu li he de
manifestar el meu desacord amb la línia
que darrerament estan seguint.

He trobat canvis importants en una

publicació que, al meu parer, no la lnillo
ren i canvien substancilament el que jo
pensava que era l'estil i la 'filosofia' de
La Veu. I aquesta sehnanaja n'he tingut
prou. A la pàgina 4, que qualifiquen de
'Local' em sobta una notícia (?) d'una
activitat que organitza una empresa priva
da de Peníscola.

A més a més del poc interés que em

produeix saber qui és Miss Edén 99 em
resulta absolutament desafortunat triar
aquest tema en una publicació que jo con
siderava progressista, crítica benicarlanda
i que aportava notícies i opinions.

És imperdonable el to de l'atticle, de
mal gust, masclista i fora de lloc. Caldria
una rectificació de la Redacció.

Maria Josep Arayo

TRIBENS s • L •

hormigón
Benicarló

Construcción y montaje
de naves prefabricadas de

Tel.: 964 47 33 42 - 608 06 93 95
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Conega tot el cinema que es veurà durant
la setmana de Festes Patronals 1999

Cartellera de Cinema
Benicarló i Uinaròs

div 20-dillla 24
Benicarló
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TANCAT PER
VACANCES

C:OLISEUM

STARWARS
Episodio 1

La amenaza fantasma
Divendres

22:30
Dissabte

19:45 i 22:30
Diumenge

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

19:45 i 22:30

Vinaròs

J.•1. '~IN8.\\A
LA IRA

Divendres
22:30

Dissabte
19:45 i 22:30
Diumenge

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

19:45 i 22:30

STAR WARS
Episodio 1

La amenaza fantasma
Divendres

22:30
Dissabte

19:45 i 22:30
Diumenge

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

19:45 i 22:30

'Star Wars. Episodio l', estrena al Regio
La Ira, Carrie 2, cinema de terror i ficció al Capitol

J6J REDACCiÓ

Star Wars. Episodio l (Regiol),
Benicarló tindrà l'oportunitat de gaudir de l'es
trena estatal de la pel'Hcula de George Lucas,
que compta amb Liam Neeson, Natalie
POltman, i Ewan McGregor com a protagonis
tes estelars.

Els sinistres Sith han tomat per a acabar
amb els Jedi, el planeta Naboo sofi"eix un blo
queig promogut per Sidious. Els Jedi Qui
Gonn Jinn i Obi Wan Kenobi, eviten que la
reina Amidala de Naboo es veja obligada a
abdicar.

La Ira, Carrie 2 (Capitol), mnb la
direcció de Kart Shea, i amb Emily Bergl,
Jason London, Dylml Bruna, i Amy Irving com
a protagonistes, ens trobarem amb una pel'Hcu
les de tenor que no ha alçat l'espectació que
s'esperava. Com a thriller de telTor i ficció
deixa molt a desitjm·.
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Còmic
------

La Veu de Benicarló, 13 d'agost del 1999

-
EL CÒMIC; SETMANAL

DE XAVIER BURRIEL
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