
El Proyastec va golejar el Vijusa València de Miki

La Veu de Benicarló
Setmanari d'Informació General i Cultural- Divendres, 22 d'octubre del 1999 • Núm. 208 • Any V' 100 ptes • 0'6 EUROS

". '1

Xavier Rodri9-uez acusa greument Mundo

u
ra
e

epr............ ""e t
11 ,

enc c
a

o
t,

SUl'T1lari 'I :

Pago 7
Pago 8

·-cPag. 10
Pago 11
Pago 14

LOCAL. Previsió de la producció de la carxofa
CULTURA. Presentació del llibre TU, de Rolíndez
FALLES·; Inauguració del Casal de la JLF
SOCIETAT. Con:ega el cotxe oficial dè l'alcalde
ESPORTS. F. Vicente guanya a Barcelona



Edita
Associació Cultural

la Feram de Benicarló
CI Sant Francesc, 95 Casal

Municipal
12580 Benicarló "B' 964.46.16.18

FAX: 964.47.5698

Editorial

La informació, un dret i un deure

O
es d'aquest mateix setmanari hem denunciat diverses
vegades l'actitud negativa, envers aquesta casa, d'al
guns regidors del Partit Popular i del seu concepte del

dret a la informació. Com a persones públiques, que ho són,
haurien d'assumir que els seus actes, que afecten la ciuta

dania, són mirada i possible crítica de tots els mitjans de
comunicació. I subratllem de tots, de tots els mitjans. No es
pot discriminar i negar la informació a cap mitjà per la seua
forma de veure les coses i informar-les. El fair play i l'ètica
política han de jugar un paper molt important en la cosa

pública, si no, cada vegada més, acabarà perdent el poc
prestigi que encara li queda.

L'alcalde de la nostra ciutat hauria de ser el màxim expo
nent d'aquesta actitud. Ara per ara, això ho podríem deixar
en suspens. La callada per resposta a la sol· licitud d'aques

ta casa per a fer-li una entrevista sobre els ja més que pas
sats 100 dies de mandat, i ara la denúncia efectuada pel
BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ, també sobre denegació
d'informació, que fins i tot ha arribat davant el Tribunal
Superior de Justícia, sembren un dubte més que raonable
sobre la possible equanimitat que hauria de demostrar

davant tots els ciutadans.
Els ciutadans tenen el dret a informar-se allà on vulguen i

els polítics locals tenen el deure de ser imparcials i equànims

amb tots el mitjans de comunicació. Però en aquest poble
sembla no ser així. Esperem que canvie prompte. Pel bé de

tots.

A la xarxa internet, comarques:
http://www.vinaros.net
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\{~,' Pe~ I~s ,nits ja refresca.
}~ I alxo es bo per a la

carxofa ... Una tendra i
amorosida carxofa confitada per
a la parella que, diumenge a la
matidada (5.47 h), alleujava l'es
trés del cap de setmana sobre
un banc de la pista del Casal
Municipal. Ep, pantalons al
genoll, que ho vam veure.
Amunt, noies i nois!

,lJ~~'¡i"
L~:t Per a Marcos Marzalr- per fer el Programa de

la Campanya Esportiva
Municipal únicament en castellà.
L'autoodi que practica no és nor
mal. El que ha fer és aplicar el
Reglament Municipal de
Normalització Lingüística, que per
això es va aprovar per unanimitat,
i no saltar-se a la torera la legalitat
amb les seues manies personals.
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Xavier Rodríguez ha portat el pp als tribunals a causa
d'una campanya de desinformació en diversos temes

I B OC presen a un co enciós
contra l'A·u tament al TSJ

.~ REDACCIÓ

El Ple celebrat el 30 de setembre és el centre de la polèmica

E
I regidor dei BLOC
Nacionalista Valencià
de Benicarló, Xavier

Rodríguez i Bayarri, ha
interposat un recurs con
tenciós administratiu per la
via de la protecció als drets
fonamentals davant el
Tribunal Superior de
Justícia de la Comunitat
Valenciana contra l'equip
de govern del pp de la nos
tra ciutat.

Tot va iniciar-se quan el
grup que representa
Rodríguez va presentar un
document escrit, el passat
30 de setembre, en qué es
demanava l'anul·lació del
punt número 6 de l'ordre
del dia del Ple celebrat en
la mateixa data, el qual
tractava sobre l'adjudicació
del Concurs Museístic del
Convent de Sant Francesc.
Aquesta petició era atribuï
da a la negativa municipal
de facilitar una còpia com
pleta dels projectes

(memòria i plànols) accep
tats al Concurs d'Idees per
a l'adjudicació de l'esmen
tat projecte.

Rodríguez:
"Mundo va retirar
de l'ordre del dia
cinc punts, dels
quals demanarem
informació, i els
va incloure com a
assumptes
d'urgència, sal
tant-se la llei, els
articles 82 i 83 del
RDF"

En l'esmentat ple,
segons va informar el
nacionalista, tampoc es va
posar a disposició del
BLOC la documentació
referent als punts del 12 al

Xavier Rodríguez, regidor del BLOC, ha mostrat la
indignació del seu partit i ha portat al pp als tribunals

16, tots ells temes econò- ja és reiterada, per posar
mics, "a causa aquesta un exemple, a l'octubre
falta de informació cap a de 1998, ja vam presentar
la resta de partits del un escrit impugnant un
consistori, l'alcalde va ple per raons molt simi
retirar durant el dit ple els lars, perquè es va convo
esmentats punts de l'or- car un ple extraordinari el
dre del dia, els quals va dia 2 de l'esmentat mes,
incloure com a assump- per a celebrar-lo el dia 7,
tes d'urgència, contra- i dos dies abans de la
dient, per tant, el seua celebració, els regi
Reglament d'organitza- dors no teníem la infor
cion i funcionament de mació corresponent, la
les corporacions locals qual no estava encara ni
(ROF), als articles 82 i en Secretaría". Rodríguez,
83". molt indignat, no va dubtar

El regidor del BLOC no a afirmar que "tan sols és
va dubtar en denunciar una un exemple de la carn
suposada persecució per panya de desinformació
part del govern local a l'ho- que estem patint per part
ra de facilitar la informació de l'equip de govern de
dels assumptes que es Jaime Mundo".
tracten diàriament a la
localitat, "aquesta situació (Continua en pàgina 4)
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Un dels temes importants va ser el concurs museístic

Els acords establerts al ple del 30/09/99
poden ser anul-Iats, segons Rodríguez

JÓ READCC/Ó

-

El regidor del BLOC Rodríguez va arremetre durament
contra l'actitud "prepotenf' de Jaime Mundo

La polèmica creada
pels membres del
BLOC a causa de les

reiterades negatives quant
a facilitar informació per
part dels membres de
l'Equip del Govern munici
pal té, a més a més, altres
arguments.

L'actitud de l'alcalde,
Jaime Mundo, és una de
les raons fonamentals per
les quals Xavier Rodríguez
ha interposat l'esmentat
contenciós. També cal afe
gir el fet que durant la cele
bració del mateix ple,
Mundo va explicar els
motius pels quals no se'ls
ha facilitat la informació
mitjançant un informe llegit
pel secretari; respecte
d'això el nacionalista va
indicar "vam demanar una
còpia escrita d'aquest
informe pel qual se'ns
denegava la informació, i
encara, a hores d'ara,
estem esperant una res
posta".

Els membres del BLOC, i
'.' especialment Rodríguez,
\han volgut arremetre contra

aquest tracte per part de
l'alcalde, "ens hem vist
obligats a parar-li els
peus a Mundo, per aques
tes mostres de prepotèn
cia i abús de poder, mit
jançant el contenciós". A
més a més, va tindre
paraules directes contra ell,
assenyalant que la seua
actitud "és més pròpia de
governs dictatorials de
temps passats que d'un
mandatari d'una època en
la qual la democràcia ha
de ser igual per a tot
hom".

Rodríguez:
"L'actitud de Mundo
és més pròpia de
governs dictatorials
de temps passats
que d'un mandatari
d'una època en la
qual la democràcia
ha de ser igual per a
tothom"

Aquest contenciós va ser
presentat pel regidor del

BLOC el passat 14 d'octu
bre davant del TSJ de la
Comunitat, ubicat a
València, i es basa en el fet
que, segons Rodríguez,
s'han vulnerat els drets
fonamentals dels regidors,
destacant que aquest "no
és el sistema més ade
quat de fer les coses, i
per això no estem dispo
sats que l'alcalde faça i
desfaça les coses com li
done la gana".

Amb la nova normativa

és molt probable que
hagen de passar vuit o nou
mesos per a la resolució
del contenciós, i si aquesta
fóra favorable als interes
sos del BLOC, "es podria
obligar al pp a donar la
informació exigida, i fins i
tot es poden anuHar tots
els acords establerts en
l'esmentat ple, incloent el
tema del concurs museís
tic", va destacar Rodríguez
per a concloure.

Reportatges, càmeres, accessoris, tot pe.. a la fotografia

..A--teIJ!cÏó II1l.I""VÏS
TòL tipus de tamanys. Tots els preus i a més us regalem el video del vostre casament. Informeu-vos

Plaça del Mercat, 1 Benicarló

Telèfon: 96447 1432
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L'Ajuntament estudiarà les peticions de
Protecc·ó Civil per a l'exercici del 2000

h ISMAEL MATEU

Els voluntaris de Protecció Civil poden rebre ajudes i
millores en l'exercici del 2000, mentre reduiran serveis

Després de la polèmi
ca sorgida amb les
protestes del grup de

voluntaris de Protecció Civil
de Benicarló, l'Ajuntament
ha volgut deixar aclarit el
tema ràpidament, oferint la
possibilitat d'analitzar tots
els temes proposats per
aquest col'lectiu, per a solu
cionar, en la mesura que
fóra possible, aquelles man
cances que puguen existir, i
actuar, tant econòmicament
com materialment.

El regidor de Governació,
José Antonio Redorat, va
aclarir, en declaracions rea
litzades per al periòdic
Mediterràneo, aquest
assumpte: "tenim clar que
la quantitat econòmica
que els resta als volunta
ris -72.000 pessetes en
caixa- no és suficient per
a realitzar totes les aten
cions i serveis, encara
que després de parlar
amb el coordinador de
Serveis, Santiago Torres,
ens va comunicar que la
xifra és suficient per als

serveis d'urgències que
isquen durant la resta de
l'exercici del 1999", amb la
qual cosa es garanteix la
seguretat ciutadana quant
al tema d'urgències.

Per una altra banda,
sobre la dotació de nous i
millors mitjans tècnics que
necessita l'esmentada
associació, una nova
ambulància, un local per
manent i espaiós, i altre
tipus de millores, Redorat
manifestava que està "en
estudi la possibilitat que
puguen disposar de mit
jans per oferir un millor
servei a la població, així
com augmentar els
esmentats serveis, bé
fóra per mitjà de
Protecció Civil, la Policia
Local, o la Creu Roja". Tot
i això, el responsable de
Governació, va reconèixer
que el material disponible
en l'actualitat "és suficient
per realitzar els serveis
que, fins ara realitzen efi
caçment els voluntaris de
Protecció Civil, encara

que no es descarta la
possibilitat que per al
pròxim exercici, el del
2000, Protecció Civil puga
veure incrementats els
seus mitjans, bé econò
mics o de tipus material".

Amb tot, l'Equip de
Govern ha manifestat
entendre la postura dels
voluntaris, i desitgem que
continuen realitzant aquest
servei de benestar per al
ciutadà. "estem molt satis-

fets amb els serveis que
realitzen, no tan sols en
l'àmbit local sinó també
comarcal, destacant que
ningú rep cap remunera
ció". Redorat va concloure
indicant que tot i que s'estu
diaran les ajudes, "ells no
són l'única associació
que reivindica unes millo
res substancials, i per
això cal tindre paciència i
continuar treballant per
als benicarlandos".

~s~~JE:::~<=>lL......

COPISTERIA LLIBRERIA PAPERERIA

TENIM ELS LLIBRES DE TEXT DEL NOU CURS 1999-2000
Llibres de lectures recomades dels lES Joan Coromines i Ramon Cid

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
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Projecte educatiu Comeni s

-

J6 C. P. FRANCESAC CATALAN

Del 23 al 27 d'octubre se celebrarà
una trobada de treball per fer el segui
ment i coordinació del Projecte
Educatiu Europeu Comenius Acció 1
en què el Col'legi Públic Mestre
Francesc Catalim de Benicarló partici
pa des del passat mes de març amb
altres centres educatius d'arreu
d'Europa com són l'Ecole Lèonard de
Vinci a Vieux-Berquin (França), el
Bodiam C. E. School a Bodiam
(Anglaterra), l'Herukan ala-aste
Primary School a Oulu (Finlàndia) i la
Talento Haz Iskola a Budapest
(Hongria) que s'ha incorporat enguany.

Aquest projecte educatiu conjunt

sobre "L'aigua en el passat, el present
i el futur" es va començar a preparar
durant el curs 97/98, amb una visita al
mes d'abril de les mestres franceses
a Benicarló i posteriorment amb la
visita preparatòria a Vieux-Berquin
durant el mes de juny de les escoles
implicades en aquest projecte.

Després de ser aprovat per les
corresponents Agències Nacionals
del Projecte Sòcrates s'ha decidit fer
la primera reunió de treball a
Benicarló, així dissabte a la vesprada
arribaran la directora i la coordinado
ra de França, el director i la coordina
dora d'Anglaterra i la directora i la
coordinadora d'Hongria, i el diumen
ge arribaran les dues professores de

Finlàndia.
Es faran sessions de treball per

planificar el desenvolupament del
projecte durant el present curs. S'han
preparat altres activitats relacionades
amb l'aigua com una excursió per
veure el pantà d'Ulldecona i el
monestir de la Pobla, realitzar el
Projecte d'Educació Ambiental
"Coastwach", visitar el port de
Benicarló, anar a Peníscola per visitar
el castell i el museu de la mar, etc.

Aquesta primera trobada de treball
del nostre PEE conjunt finalitzarà el
dimecres 27 amb el retorn als països
d'origen dels 8 professors partici
pants.

observatore mundana
per J. R. Ramírez

Trauma postelectoral

Q
ue ningú no es faça
il·lusions. El PSC no
és el PSPV. Ni

Romero és Maragall, com ja
hem pogut comprovar. Més
bé el PSC -Ciutadans pel
canvi- Amics i coneguts -IC
V s'assembla a un paraigua
destinat a mantindre el pres
tigi davant els amos de
Madrid i Andalusia ( és a dir
Almunia i Chavez) que són
els qui manen del
PSOEspañol. El calvari
socialista valencià, per la

seua banda, s'allarga i el
tercer misteri obliga a flage
lar-se internament i, si
convé, mostrar les ferides a
la feligresia. Sense comple
xos. Són les diferències d'a
quells, que poden i no arri
ben i aquests, que ni poden,
ni volen ni saben. Maragall
té la capacitat de fer d'un
fracàs un èxit. Els d'ací l'ú
nic èxit que coneixen és el
de la porta del darrere. El
discurs de Maragall monò
ton i avorrit ( amb això s'as-

sembla al de Jaime Mundo)
desperta les passions més
incontrolades de l'espanyo
lisme resident a Catalunya.
Els socialistes d'ací són
representants directes de
l'espiritu nacional per vetllar
per la unitat sagrada de la
pàtria. Que li ho pregunten,
en tot cas, a [\11. Teresa
Burguillo amb el seu mono
lingüisme excloent. Por el
Imperio hacia la Diputación
de Carlos Fabra, dietes a
banda.

La certesa de tot açò radi
ca en el fet que un virtual
venedor d'abadejo té més
talla política que un exalcal
de olímpic. Són les coses de
la política. Allò que sembla
que hauria de ser no ho és
quasi mai. Ja se n'encarre
garan uns altres d'avaluar
les repercusions mediàti
ques i sociopolítiques que
tindrà la veritat postelectoral
catalana a casa dels cosins
valencians.

Sense ofendre, eh!

RÀDIO BENICARLÓ

EMISSORA MUNICIPAL
107.3 FM

Méndez Núñe.z, 91

Tel". 47 35 44
BENICARLÓ

lA NOSTRA TELE
Avda. Marqués de Benlcarló, 27

Telf. 4719 83
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Amb la resta d'hortalisses es pot arribar als 20 milions de kg

Les previsions de produèció de la carxofa
d'enguany arr-baran als 5 milions de quilos

16 REDACCI6

L
a temporada pot ser bona per al
món de l'agricultura, es preveu
que la producció d'enguany pot

ser una de les millors que mai es
recorden, i l'optimisme és, ara per ara
la nota predominant. "Les previsions
són molt bones, i existeix optimis
me entre els llauradors, tot i que el
temps, com en cada collita ha de
respectar-nos", va declarar
Guillermo Edo, director de la
Cooperativa Agrícola Sant Isidre, en
diversos mitjans.

Totes les previsions indiquen que
poden ser més de 5 milions de quilos
els collits enguany, una producció
força interessant si tenim en compte
que més del 75% d'aquesta produc-

ció pot arribar a tindre el cartell de
Denominació d'Origen Carxofa de
Benicarló.

Més del 75% de la pro~

ducció de carxofa pot
portar l'etiqueta de
Denominació d'Origen
una vegada finalitze la
temporada

Tot i la indiscutible qualitat de la
nostra carxofa, estem encara en l'inici
de la nova temporada, i per tant, la
carxofa encara no assoleix el nivell de
qualitat que s'exigeix per a poder por
tar aquesta denominació única en la

nostra comunitat.
A més a més, la resta de productes

hortofrutícoles que es cultiven a
Benicarló també poden arribar a
bones quotes de producció, i sembla
que es pot arribar als 15 milions de
quilos, que juntament als de la carxo
fa situarien l'agricultura de Benicarló
en una producció d'uns 20 milions de
quilos.

Per a aquesta campanya es preveu
una millora al calibre dels cítrics, amb
la qual cosa la qualitat de la fruita pot
millorar respecte de l'any passat, que
juntament amb una bona producció
d'hortalisses, millorarà els beneficis
de l'anterior campanya.

La Unió demana un major control en la
venda U-legal de productes agrícoles

16 UNI6 DE LLAURADORS I RAMADERS - COAG

La Unió de Llauradors i
Ramaders - COAG ha
exigit, en una reunió

mantinguda amb el delegat
del Govern en la comunitat
per analitzar els resultats
del Pla de Seguretat del
Sector Agrari, un major
control i vigilància de la
venda il'legal i de la venda
als mercats de venda al

detall dels productes agrí
coles. En aquest sentit La
Unió va exigir que tant les
forces de seguretat de l'es
tat com la Policia Local
demanden amb major
insistència la Guia
Conduce, document obliga
tori que ha de portar qual
sevol transportista de pro
ductes agraris. El camp també té un mercat negre de productes agrícoles

Solució al Concurs

A
la secció d'opinió del n. 181 de la Veu hi ha
un carta a la directora signada per R.
Lluch. Mieru les inicials de cada paragraf.

Formen el nom MESEGUER. Tant de Concurs
d'Idees i al final la resolució amb un dit. Ho han
encertat 13 persones

FOTO· ESTUDIO
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seu treball per la ciutat la desídia del

PP en forma d'oblit de les seues res

ponsabilitats en la conservació i arre

glament de l'edifici i sobretot en un

gran pasotisme a l'hora d'engegar

d'una totes les obres interiors per

millorar les instal'lacions i aprofitar

assenyadament l'ala de l'auditori,

encara que siga només per fer-hi allí

el museu faller que tant s'estimen els

peperos.

El mussol creu que hi ha una gran

urgència canviar totalment la fisono

mia exterior, ja que no es pot mirar

cap de les seues quatre cantonades

sense sentir vergonya; per això cal

que el Sr. Jaume Mundo, únic res

ponsable d'aquest indret i més ara

que som Ciutat amb majúscula, desti

ne tots els milions necessaris per fina

litzar d'una vegada aquest projecte

cultural fonamental per Benicarló,

perquè ara per ara no hi ha res més.

o opinió

E
I mussol pensa que pocs mem

bres de l'equip de govern del

pp poden escapar-se fins ara

de les brases del desgavell municipal

i un d'ells és el Sr. Flos, malgrat que a

l'últim ple va tenir una forta relliscada

al menysprear l'art modern per defen

sar un projecte on l'únic art represen

tatiu de la nostra cultura sembla que

era el faller

El mussol davant aquesta actitud

força retrograda i ignorant, ha rondi

nat sobre quin tipus de política cultu

ral potencia el PP, per això creu

encertat l'aposta per la UP, els cicles

de teatre, el suport a les entitats, la

representació de l'Estel del Collet, les

programacions culturals estacionals,

etc., però quan fa una mirada sobre la

situació d'infrastructures culturals arri

ba a la conclusió que al PP no li inte

ressa gens ni mica dotar a la ciutat

d'una veritable xarxa d'espais cultu-

C_--::e=--Im----::--us_s_o_1~)
Denigrant

rals per aconseguir això de Benicarló

més capital cultural del Maestrat.

El mussol vol deixar per un altre dia

piular sobre el convent, el museu i

l'antic ajuntament, el menyspreu per

la fa~rica de les Toques, el remode

latge de l'antic trull, els baixos de la

plaça de l'ajuntament, etc.; però el

que no pot deixar per un altre moment

és cr.iticar la situació lamentable que

pateix l'Auditori Municipal i el seu

espai exterior, ja que malgrat les pro

meses del PP de recuperar l'antic

jardí de Fontcoberta han permès mal

baratar-lo tot sense cap cura només

per raons especulatives.

El mussol no pot comprendre com

un lloc emblemàtic per a futurs

músics institucionals; amants del teél

tre; seguidors de la banda i la c0ral;

pregoners fallers i sants patrons;

organitzadors de festorres de tota

mena; etc. puguen rebre a canvi del

(
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COGNOMS
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a me
se

olíndez presenta
d rer re, Tu

,6 JOSEP M. SAN ABDON

E
I proppassat divendres va tenir

lloc als nous locals de la Penya

Setrill la presentació del darrer

llibre de Jaume Rolíndez, Tu, amb el

qual el poeta benicarlando havia

guanyat el Premi Vila de Nules 1997.

L'acte va estar presentat pel presi

dent de la Penya Setrill, José Ma

Fibla, qui va donar pas al presentador

del llibre, el també poeta Joan

Gregori, aquest va destacar la vene

ració adolescent per l'existència que

es manifestava en la poesia de

Rolíndez, però al mateix temps

expressava també la visió experimen

tada de la maduresa. Com és habitual

en ell, Gregori va continuar reflexio-

nant sobre el llibre i sobre la poesia en

general, amb rigorositat i profunditat,

afirmant que "en poesia els nostres

sentiments són el patró per construir

un nou món".

Gregori va continuar
reflexionant sobre el lli
bre i sobre la poesia en
general, amb rigorositat
i profunditat

Gregori va afegir que "cada poema

descobreix per a nosaltres un nou

continent, és el mapa que un arguellat

Robinson ha ratllat sobre una fulla de

plataner i ha llençat després a la mar.

Són feina i goig nostres inventar la

terra sencera a partir del dibuix, incli

nar la nostra ànima a sentir com si el

nàufrag fórem nosaltres... "

A continuació Jaume Rolíndez va

procedir a parlar del contingut del seu

llibre, un poemari escrit des de. la

maduresa d'un amor que ja fa tants

anys que dura. Va explicar el procés

de creació del llibre i algunes anècdo

tes que li havien esdevinguten el seu

caminar com a poeta. Finalment va

llegir alguns dels poemes, i les' parau

les bellament ~scrites es van ,ajuntar

amb les paraules bellament dites, la

qual cosa va ser una delícia per a tot

l'auditori.

anàlisi musical
e s 1O de la veu

per Adriàn Esteller

5é aniversari de la Coral Kylix

E
I passat diumenge, dia 17 d'oc
tubre, s'iniciava, de vesprada a
l'Auditori Municipal de

Benicarló, l'acte programat per a la
celebració del Sé aniversari de la
coral juvenil Kylix.

L'esdeveniment va estar presentat
per Laura Arín, Elena Jordana, i Felip
Gumbau, mebres de l'esmentada
coral. L'acte va comptar amb la parti
cipació del Cor de l'Escola 'La Masia'
de València, de 38 integrants amb
edats compreses entre els 10 i 15
anys, donant un toc dolç a l'aniversa
ri d'aquesta jove coral.

A més a més, els de la Kylix van
tindre la col·laboració del grup ben i-

carlando Versus. La directora d'a
questa coral juvenil, Mari Carmen
Gellida, va dirigir con encert i elegàn
cia les dues parts de l'actuació.

les dues parts de l'ac
tuació van estar dirigi
des amb encert i elegàn
cia per M. C. Gellida,
directora de la Kylix

Una de les peces més emotives va
ser la del tema del desaparegut grup
SAU (de Carles Sabater i Pep Sala)
Boig per tu. Un altre moment interes-

sant va ocórrer quan els actuals i
antics membres de la Kylix es van
trobar dalt de l'escenari.

La Coral Polifónica Benicarlanda
va arrodonir una tarde de luxe.

Feliç aniversari coral Kylix!.!!
Aquests són el 10 de La Veu

1 - Tam tam gol - Atrapados en la ...
2 - Marc L1unas - Si no fos per tu
3 - Enrique Bunbury - El ex1r'anjero
4 - Luz - Mi confianza
5 - Jarabe de Palo - Duerme conmigo
6 - Pont aeri - Pont aeri :'"c"

7 - James Slater - Poco apoco
8 - Meredith Brooks - Lay down
9 - Jacks Radies - No mattèr .li

10 - Iguana Tango - Qué puado hacer
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Imatge de la inauguració de la seu de la JLF Foto Palanques

de la ciutat. Jaime Mundo.
El local va ser beneït per
mossén Tomàs.

Gallén va indicar que ja
es tenien "ganes d'inaugu
rar un local. que s'utilit
zarà per a reunir-se, per
guardar material, i per
adequar l'arxiu que s'ha
creat en 26 anys de
Falles".

Es va agrair la cessió del
local als germans Fresquet
de Benicarló.

~ MARGOI

La Junta Local Fallera
de Benicarló va inau
gurar el seu nou

Casal, el qual està ubicat a
l'avinguda del Maestrat,
prop de la seu de la Caixa
Rural. L'acte va estar presi
dit per la Fallera Major del
99, Silvia Martínez, per la
del 2000, Izaskun Maura,
pel president de la JLF,
Raül Gallén, i per l'alcalde

® societat i foto denúncia

La Junta Local Fallera
inaugura la nova seu

ca Després de la festa... a la Basseta

-
o
r::

o

o
u.

N
ovament ens arriben
reiterades queixes
sobre la situació que

està patint un dels paratges
naturals més emblemàtics de
Benicarló, la Basseta del

Bovalar. Ara La Veu s' ha
assabentat que molts joves
de la nostra localitat, tant dis
sabtes com diumenges al
matí, una vegada han finalit
zat la seua festa, no tenen
altra cosa que, perquè se'ls
passe la merda que porten (o
altre estat de salut), anar a la
Basseta del Bovalar per tal de
descansar i a la vegada fer
les pertinents destrosses.

També els joves, d'edats
molt diverses, s'encarreguen
d'embrutar-lo tot, així com
deixar records com condons,
ampolles d'alcohol, gots utilit
zats, i fins i tot paperines molt
sospitoses.

Quan es vilgilarà com cal la
Basseta? És pel bé de tots.

Si vols veure la teua Foto-denúncia publicada,envia-la a

la Veu de Benicarló el Sant Francesc, 95 Benicarló

•
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Fotomuntatge fictici, en exclusiva, de Mundo amb el seu nou cotxe oficial O no.?

La Veu de Benicarló, 22 d'octubre del 1999 societat.@)
j

1. Cotxe oficial
Segons publica el diari Levante,

l'Ajuntament de Benicarló comprarà un cotxe
oficial per què l'alcalde visite la Diputació i la .
Generalitat. Ara, desprès de 8 anys, Mundo
descobreix que "no se puede estar sentado
esperando que lIuevan las subvenciones o los
proyectos".

2. L'Estel del Collet
La representació de L'Estel del Callet

enguany tindrà cares noves. Sembla que el
jove que va representar el paper de St.Josep,
ha baixat de categoria. I és que a Setiem, de
res serveixen les influències polítiques al
marge de la pròpia capacitat personal. '

3. Benicarló més de 20.000
Per fi, Benicarló ha superat la xifra màgica

dels 20.000 habitants. Aquest record ha estat
possible, segons declara Jaime Mundo, al
P.olígon Industrial, que com tots podeu com
provar, està ple de gom a gom de noves i grans
empreses que han creat infinitat de llocs de tre
ball.

4. L'alternativa
El partit de Burguillo, malgrat passar de 9 a

4 regidors en les tres darreres eleccions, avui
dia encara s'autoproclama "alternativa de
gobierno". Tant de bo mantinguen la ingenuïtat
quan siguen adults.

5. Partit independent
Diuen que antics membres del grup Garbí

estant posant en marxa un nou Partit
Independent amb inclusió d'històrics socialis
tes descontents de l'actual direcció del PSOE.
Que tinguen sort, i que la seua "independencia"
no els aboque a les mans del GIL.

qual podrà utilitzar-lo per als des
plaçaments a les diverses admi
nistracions provincials o autonò
miques, i segons paraules del
propi Mundo a Levante, "per a
concretar projectes o subven·
cions per a Benicarló".

Esperem parlar d'aquest tema
amb Mundo en l'entrevista que
estem esperant concretar des de
fa un mes, mentrestant, i en
exclusiva, els oferim aquesta
imatge fictícia, del nou cotxe ofi
cial, esperem que no s'amague.

.__i ~. -".r -----<¡ •

No podras anar d'amagades
'''''''''_'''''11 . ~'~;;;'$1l;'t~·

Nova polèmica, dos cotxes
per a l'eqyjp de govern

L'alcalde tindrà cotxe oficial
t6 REAOCC/Ó

A
mb el pressupost de l'e
xercici de l'any 2000,
l'Ajuntament de Benicarló

comprarà dos cotxes per a l'ús
de l'equip de govern i alguns fun
cionaris, segons indicava una
notícia publicada la passada set
mana al diari Levante EMV.

Des de la Redacció de La Veu
ens hem assabentat que un d'a
quests vehicles serà el cotxe ofi
cial de l'alcalde, Jaime Mundo, el

AUTO ESTELLER ESTELLER IMPORT

SEAT

(JD[D
ÀUÓI

Ctra. Nacional 340, Km. 142
Tel.: 96440 07 68 Vinaròs

Entrada taller: passeig Febrer Soriano
Exposició: Av da. Magallanes, 1
Tel.: 964 47 17 08 Benicarló
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de diumenge a diumenge
per Paco Del Castillo i Rodolfo Sorrano

AI Betxí tampoc.
Però no s'acaba el món, escolte

....

"Es que hacemos malos
todos los sistemas. Toooodos
los sistemas" (Paco Causanilles,
Camp Municipal de la Carxofa, 17 d'oc
tubre de 1999, 17 hores 35 minuts)

E
I COB compta les seues darreres

.
actuacions per derrotes (O - 3). Ja
són quatre partits seguits sense

guanyar i, el que és encara pitjor, sense
marcar un punyeter gol.

El Betxí, tot i no fer res de l'altre món,
va tornar a posar en evidència el nostre
cada vegada més modest equip. Els de
la Plana van xutar tres vegades a porta
i van aconseguir tres dianes, una rendi
bilitat que no oferien ni els Bonos Sofico
(12'5 %) de principis dels setanta.
Nosaltres vam xutar més, vam córrer
més, vam lluitar i patir més i res, cara
bassa porquina.

A la primera part hom va poder
observar com l'equip foraster era una
banda mediocre i per tant accessible.
Rubèn Flos va fallar una ocasió com
aquella de Cardeñosa contra Brasil i,
sense solució de continuïtat, la bimba
va anar a l'altra porteria i vam rebre el
primer gol. Uns minuts després una
canturel·la del porter local i un altre. El
cap catxo i cap als vestidors.

A la represa el Benicarló va eixir a
per totes i va posar un persistent setge
a l'àrea enemiga. Però res, tot va resul
tar estèril. Si no era el porter era l'àrbi-

tre que ens escatimava penals o la
manca d'encert dels davanters o els
pals. Semblava impossible aconseguir
alguna cosa positiva. "¿Dios existe? sí,
existe pero esto es obra del demonio"
comentava en veu alta Causanilles tot
quixant-se de la seua (la nostra) mala
fortuna de cara a porta. Quan ja sem
blava tot dat i beneït ens en van clavar
un altre i mon sogre va abandonar el
seu seient i se'n va anar cap a casa
d'allò més disgustat. Aquest home no té
remei.

No cal dir que el matx va resultar
ensopidot en general, dels que no fan
afició, vaja. Però mire, ja sap vosté que
jo sempre me'n xalo. Així va ser com
vaig tenir molta festa en veure el'mas
satgista del Betxí. Vosté ha vist mai un
lord anglés amb bigoti blanc, posat sen
yorívol, bombí i el Times sota l'aixella?
Doncs jo en vaig veure un amb calçó
curt, mitjons negres i una samarreta
que deia "Cartonajes la Plana", tot un
tipus, crega-s'ho. Encara que el meu
veí, que és un home molt llegit, diu que
més aviat s'assemblava al Marquès de
Mondéjar. També podria ser, ho reco
nec.

A la grada, si un no se'n vol saber res
del que succeeix sobre el terreny de
joc, també hi ha xauxa. Causanilles i les
seues pensades omplen la vesprada de
passió. Aquest home és com Curra
Romero, el Faraón de Camas. No deixa
indiferent ningú. Hi ha qui el critica per-

què canvia amb massa freqüència de
tàctica, hi ha qui diu que els jugadors no
s'arrimen a la banda de tribuna perquè
tenen temor dels seus comentaris i hi
ha qui diu que és l'únic membre de l'en
titat que té idea de futbol.

Encara no va debutar el brasiler però
el secretari tècnic li va confirmar al meu
veí -es va jugar un sopar- que per al
proper diumenge tot arreglat. Amén.
També es veu que va de debò això del
davanter centre perquè ja li estan bus
cant treball i tot.

A Miguello Polo li n'estan plovent per
molts costats i està pagant una mica la
seua inexperiència. Penso que totes les
crítiques es fan sempre amb ànim cons
tructiu i no seré jo precisament des d'a
questa revista qui critique els qui criti
quen. Ara, que ningú no s'oblide que
l'única mancança que té el Benicarló és
l'econòmica. Amb diners (amb més
gent al camp, més socis, més publici
tat...) no tindríem cap problema, a hores
d'ara la plantilla seria més llarga, no cal
dria fer pujar els juvenils al primer
equip, guanyaríem més partits... I és
que els diners, com deia una tia meua,
fan molta companyia.

El proper desplaçament és a Sagunt,
a jugar contra l'Atlético Saguntina. Els
de Morvedre tampoc no van massa fins
i seria desitjable que, com a mínim,
marcàrem un gol. O dos. O que guan
yem fins i tot. Hi ha set equips per baix
de nosaltres.

CF Benihort: Cadet i Infantils A i B
J6¡ GREGORIO SEGARRA

E
ls equips més representatius
del futbol base benicarlando
del CF Benihort, es a dir el

Cadet i els Infantils A i B, van dispu
tar la passada setmana una nova jor
nada de lliga, el balanç és negatiu
amb una victòria i dues derrotes.

Els marcadors van ser aquests:

1a Regional Cadet
Benihort - Tonín A 8-1
Nova exhibició del cadet del Benihort

davant un clàssic de la categoria, el qual va
tindre que fer reberància al joc desenvolu
pat pels locals. Anta va fer el seu segon
'Hat Trick', i Peraire va fer 5 gols, el Tonín
ja perdia 3-0 als 15 minuts.

1a Regional Infantil
Benihort A - Tonín A 0-1
Injusta derrota de l'Infantil A, en un par-

tit on el Tonín sols va xutar una vegada
entre els tres pals.

2a Regional Infantil
Benihort B - Benicàssim B 1-3
Els visitants van ser superiors.

--
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;~ ·Els de Lópe~ López van pedre al darrer minut

Derrota del Juvenil davant el Tonín

Fabregat va guanyar la partida a Miki~

El Proyastec humilià el Vijusa

Resultats:

JlJJ GREGORIO SEGARRA;

L'Aleví A
s'allunya de la
part alta de la
classificació

després de per
dre a Vinaròs

Lliga Nord Benjamí
Vinaròs -Benj. A 1-12
Benj. B - Alcalà 1-11
Torren. - Benj C 11-0

Lliga Nord Aleví
Vinaròs A -Aleví A 2-0

Aleví B - Alcalà 6-4
Torren. - Aleví C 4-5

EI CF Benihort Aleví
'A' va perdre al seu
desplaçament a

Vinaròs en un partit molt
igualat, on els dos con
junts van desplegar un
bon joc, però que no es
va resoldre fins als
darrers minuts.

Després d'aquesta
derrota, davant el\/inaròs
A, els benicarlandos s'a
llunyen de la part alta de la
classificació. Mentrestant,
els AJevins B i C, van
guanyar els seus partits, a
priori molt més compli
cats, davant l'Alcalà i el
Platges de Torrenostra
respectivament.

Els Benjamins B i C
van caure golejats, men
tre que l'A continua líder.

ma especial del derbi, així
com connexions durant tota
la vesprada en l'espai Punt
a Punt. A més a més, Miki
tornava a Benicarló, i
Fabregat, el seu deixeble,
va guanyar-li la partida.

El Proyastec va dominar
el joc en tot moment i en
una eixida en tromba ja
guanyava per 3-0 al minut
5. L'emoció va durar els 40
minuts d'un gran partit.

estava clar era el fet que el
primer que fera un gol s'an
duria els punts en litigi.

Les ocasions van brillar
per la seua absència, i per
exemple, els més desta
cats dels benicarlandos
van ser els dos centrals,
dos joves Caracuel i
Domingo, que habitual
ment juguen al centre del
camp. També va destacar
al seu debut el porter
Johan, demostrant molta
seguretat sota els pals.

Com a curiositat desta
car que el porter suplent
lñaki va eixir de jugador al
minut 83, perquè el Juvenil
no tenia suplents.

Txentxo a la ciutat de
Castelló.

Nova derrota del
Juvenil del CD
Benicarló, els

homes de López López,
afectats per les contínues
baixes de jugadors que
s'ha d'emportar el primer
equip, no va poder traure
res possitiu de la seua visi
ta al camp del Tonín.

El partit va transcórrer la
major part del temps al
centre del rectàngle de joc,
les jugades no van ser molt
continuades en un partit on
qualsevol dels dos con
junts podia haver-se endut
la victòria, el que sí que

El Proyastec golejar espectacularment el Vijusa Foto Arxiu

Va ser impresionant la
golejada que el
Proyastec Beyso F8

de Benicarló va aconseguir
el passat dissabte davant el
Vijusa de València, un dels
recents descendits de Divisió
d'Honor per 6 gols a 2.

El partit estava carregat
d'alicients, els micròfons de
Ràdio 9 es van recordar
que existim al nord de
Castelló, i va fer un progra-

JlJJ KOSECKI MATEU

Tonín 'A' - 1
CDB Juvenil - O
Alineació CDBJ: Johan;

Eloi L1opis, Ràmia,
Caracuel, Domingo; Jesús,
Ivim, Cucala, Dani Serra;
José Luís, i Abella (Iñaki,
mino 83).

Gols: 1-0 (min. 89) a
falta de 25 segons per a la
conclusió, el conjunt loca
laconsegueix en un retruc
el gol del triomf.

Amonestacions: sense
targetes per als benicarlan
dos.

Incidències: partit jugat a
les instal'lacions de

JlJJ KOSECKI MATEU

Caspe FS - 3
Proyastec-Beyso • 5
Alineació Proyastec:

Chus; Chelete, Fabregat,
Astillero, Rafael -cinc ini
cial-, Valera, Gustavo, i
Vicente.

Alineació Proyastec:
Juanan; Alberto, Luiz
Claudio, Tete, Fede.,,-cinc
inicial-, Santa, (lóirièz

'~. '
Almir, i Rafa. '

Gols: 1-0 (min. 2)
Astillero; 2-0 (min. 3)
Astillero; 3-0 (min. 5)
Rafael; 4-0 (min. 14)
Rafael; 4-1 (min. 26) Tete;
5-1 (min. 30) Gustavo; 5-2
(min. 32) Fede; 6-2 (min.
37) Astillero.

Incidències: unes 400
persones al Pavelló
Poliesportiu Muncipal de
Benicarló.
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Fernando Vicente revalida el seu títol al
VI Trofeig Barcelona · Open Maxon

4

J6 ISMAEL MATEU

E
I tennista benicarlan
do Fernando Vicente
Fibla va aconseguir el

seu quart triomf com a pro
fessional, revalidant el títol
aconseguit l'any passat al
Trofeig Barcelona -Open
Maxon, que feia la seua 6a
edició.

Fernando va doblegar
tennistes de certa entitat,
als vuitens de final es va
desfer de l'austríac Herbert
Ktarochvil, per 6-76-1 i 6-1;

als quarts de final l'espan
yol Àlex López-Morón va
ser derrotat còmodament
per Vicente. Ja en semifi
nals l'enfrontament amb el
belga Rochus va ser trepi
dant, i va concloure amb 2
6 6-4 i 6-2. La gran final,
disputada diumenge en la
pista central de Bonasport,
va enfrontar-lo amb l'arme
ni Sargis Sargsian, i el mar
cador va ser 6-2 1-6 i 6-2.

Ara Vicente es troba
entre els 50 millors del
món. Fernando Vicente ens ha tornat a donar una alegria

,~ TIM LEGLER

Construcciones Malloms CB Benicarló - 68
H.R. Victoria d'Altura - 38
Jugadors del C. Mal/oms: Peña (-), Cherta (6); Comes

(10), Villegas (6), Rubén (11), Agustín (11), Hortas (2),
Jaime (10), Ivan (12), i Peñalba (-).

A
mb un parcial d'eixida de 19-0 al minut 10 el partit ja
es va sentenciar. L'Altura va ser un equip molt pobre
en atac que tan sols va fer 12 punts en la primera

part. La pallissa dels locals va ser d'escàndol.
Les xiques del sènior, enguany Limpiezas Beltrim, van

derrotar per 15 punts al CB Borriana, fent un bon regal de
El Construcciones Malloms va guanyar el seu primer partit noses al míster Manolo L1orach, que està de viatge.

TRZBENS s • L •

Construcc·ón y montaje
de naves prefabr·cadas de hormigón

Tel.: 964 47 33 42 - 608 06 93 95 Benicarló
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La Veu de Benicarló, 22 d'octubre del 1999 agenda@
tot el que es cou a Benicarló i comarca

Diumenge de vesprada, 16:30h,

futbol juvenil: CDBJ - UD Vall d'Uixó

DIVENDRES 22 D'OCTUBRE
~ Teatre a Benicarló.
Organitzat per l'Organisme Autònom de Cultura, Pimpinelles
Teatre presentarà l'obra Una classe amb don Abíli, dins del
Cicle de Teatre Tardor 1999.
Lloc: Auditori Municipal.
Hora: 22:00 hores.
DISSABTE 23 D'OCTUBRE
~ Concert per a Flauta, Violó i Piano. ,
Organitzat per l'Associació Cultural Diabolus, espectacular
concert de Piano, Violó, i Flauta, a càrrec del Trio 21 (Pepa
Orero, flauta; Francesc Sanchez, violó; i Núria Giménez,
piano)que interpretarà conegudes peces. ;
Lloc: Auditori Municipal. Preu: 500 pessetes.
Hora: 22:00 hores.
DIMARTS 26 D'OCTUBRE
~ Viatge a Guissona i Lleida.
Organitzat per l'Associació de la Dona Llauradora de
Benicarló, presentació viatge a Guissona i Lleida.
Primerament s'anirà cap a Cervera (Lleida), on es farà una
visita a la ciutat; després es visitarà Guisona, el seu escorxa
dor industrial serà el punt de visita. Per la vesprada s'anirà a
Lleida amb una guia turística.
Lloc d'eixida: Av. Jacinto Benavente.
Hora: 07:30 hores.

La novena puerta, Johnny Deep al Capitol
El guerrera n. 13, Banderas torna l'emoció al Regio

,l':u REDACCIÓ

La novena puerta (Capital),
amb la direcció del conegut Roman
Polanski, un dels directors més importants
al món del cinema, i la producció d'Artisan
Entretainment, l'emoció i la intriga podreu
gaudir-la de la mà d'actors i actrius tan
rellevants com Johnny Deep, Lena alin,
Frank Langella, i Emmanuella Seiger.

Aquest films està bassat en la novel·la
d'Arturo Pérez Reverte, El Club Oumas.

El guerrera n. 13 (Regia), sota la
direcció de John McTiernan, que d'entre
altres films ha dirigit La jungla de Cristal, i
enginyada per l'autor de Parque Jurasico,
la lluita per la supervivència arribarà de la
mà de l'espanyol Antonio Banderas, tot un
luxe, juntament amb Diane Venora, i Omar
Share. Produïda per Touchstone Pictures.
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EL CÒMIC SETMANAL

DE XAVIER BURRIEL
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Cartellera de Cinema Benicarló i Vinaròs
del 22 al 25 d'octubre

Benicarló Vinaròs B
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Divendres
22:30

Dissabte
19:45 i 22:30
Diumenge

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

19:45 i 22:30

C:OLISEUM

EL GUERRERO
N° 13

Divendres'
22:30

Dissabte
19:45 i 22:30
Diumenge

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

19:45 i 22:30

.1••1. e~IN~A\\A

EL SECRETO DE
THOMAS CROWN

LA NOVENA
PUERTA

Divendres
22:30

Dissabte
19:45 i 22:30
Diumenge

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

19:45 i 22:30

EL GUERRERO
N° 13

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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