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~ L'altra cara de la mone
r da, la panissola, ha de

rebre-la la regidora de
Benestar Social del nostre
Ajuntament, Encarna Branchat,
perquè, segons ha informat Tere
Burguillo, la regidora del PP sols
va acudir a la presentació de les
IV Jornades del Voluntariat per a
fer-se là foto i el dia que tocava
treballar no hi va aparèixer.
Hem de saber estar a totes!

D'on no n'hi ha,
no en pot rajar

A
cabàvem fa unes setmanes aquest editorial de la mateixa
manera que ara el comencem. A veure si d'una vegada fan
seua aquella màxima tant explotada de la Generalitat

Valenciana: "coses ben fetes amb un somriure", però el som
riure de la gent del carrer, no dels nostres governants, que ja se
n'han rist prou, de tots nosaltres. Doncs no hi ha manera, conti
nuen amb la gracieta. Si l'organització rodada de les distintes
zones peatonals de la ciutat havia estat tot un desgavell des del
seu inici, vistes les crítiques de vianants i comerciants, açò d'ara
ja clama el cel.

De bones a primeres, i com volent-se justificar per la quantitat
de mesos que les obres de la plaça d'Hiroshima,. ara de la
Constitució, van estar aturades, col'loquen un rètol preciós i enor
me per indicar que una altra empresa se n'ha fet càrrec. Munten
un desgavell circulatori i d'aparcaments de tal magnitud que a
hores d'ara, encara estan ~Is municipals intentant solucionar la
pífia política i les presses del regidor d'urbanisme. Aquest senyor
hauria d'haver pensat que estem al començament del Nadal, que
es necessiten tots i cadascun dels llocs d'aparcament que s'ha
carregat d'un bufií.;que ha fet intransitable la circulació rodada pel
centre de la ciutat. I per últim, que s'ha carregat d'una tacada l'ex
cel·lent imatge del comerç, que tant havia costat de guanyar-se,
amb la campanya del milió de la Unió de Comerços. En poques
paraules, que la campanya comercial de Nadal, el govern popu
lar, se l'ha carregada abans de començar-la.

Desvergonya política quan el senyor alcade diu que ens hau
rem d'acostumar a aquest tipus de circulació rodada. I encara ens
assabentem que les obres de la plaça de sant Bartomeu haurien
d'haver-se acabat abans de Nadal. Si no volíem caldo, dos tas
ses.

e)~~~'1 ~ El Centre Ocupacional
)'1;/-':"-de Benicarló com cada

any, ens fa la mostra de productes
realitzats pels alumnes del centre.
Des de La Veu de Benicarló volem
donar-lis aquesta benmerescuda
carxofa, torradeta i amb un bon raig
d'oli, a tots. Per fer possible que
any rera any tinguessem aquesta
exposició dels seus productes ela-

borats artesanalment. Gràcies.
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un caos circ
eformes a la Constitució:

latori
f6 ISMAEL MATEU
----_._~---_._--_._--~------

de la població, plaça
Constitució i tot, els va cos
tar més de 20 minuts, quan
normalment es fa en dos o
tres minuts.

La plaça Constitució tornar a ser centre de polèmica

fomentar el nostre rarà molt la situació actual,
comerç, i ara ens trobem "que per ara estarà vigila·
amb aquesta situació. da per la policia a les
Segurament si la gent no hores punta".
pot aparcar haurà d'anar Per la seua part,els
a altres llocs a fer les grups de l'oposició han cri
seues compres, sent els ticat durament aquesta
venedors benicarlandos situació. La portaveu del
els grans afectats". Hem PSOE, Tere Burguillo, va
de recordar que molt a prop catalogar de "falta de pro
de la plaça Constitució gramació de l'equip de
estan la zona peatonal de govern, ja que no fa al~re

Benicarló, on no es pot que improvisar, i per això
aparcar, les obres d'alguns ens trobem amb aquest
d'aquests carrers, i la zona caos".
blava, amb la qual cosa els El portaveu del BLOC,
habitatnts han d'aparcar Enric Moya, destacava
molt lluny del centre. que "una vegada més es

L'Alcalde de la ciutat, demostra la falta de coor
Jaime Mundo, va manifes- dinació existent entre els
tar que l'objectiu "és con· diferents departaments

, cloure el més prompte municipals, i la poca sen·
possible aquestes sibilitat de l'alcalde per
obres". Quant al trànsit, va com afectaria la situació
indicar que la gent "s'ha als diferents col·lectius
d'acostumar al nou sentit de Benicarló, com per
de la circulació".Sobre els exemple els comer·
llocs d'aparcament va acla- ciants".
rir que quan les voreres
estiguen acabades millo-

A més a més de l'embús
del trànsit, s'han perdut uns
100 llocs d'aparcament.
Aquest fet ha provocat el
malestar del col'lectiu de
comerciants de la nostra
ciutat. La Unió de
Comerços no va tardar a
manifestar-se, el seu presi
dent, Pedro Giménez, va
mostrar-se decebut "per·
què estem fent grans
esforços, com la cam·
panya del milió, per

Intentar arribar a
la zona de la plat
ja, passant pels
principals carrers
de la població
plaça Constitució
a través, ha arri
bat a costar més
de 20 minuts

B
enicarló es va des
pertar el passat
dijous, dia 2 de

desembre amb una imatge
que durà molta cua La
plaça de la Constitució va
aparèixer totalment barra
da per una sèrie de tan
ques que, a més a més de
deixar sense aparcament
tota la volta d'aquesta
plaça, ha provocat un caos
circulatori incluint canvis
del sentit de la circulació en
alguns carrers. El motiu,
les obres d'acabament de
la urbanització de la zona.

La situació viscuda
durant aquest passat pont
ha estat caòtica, les cues
dels vehicles, principalment
a les hores punta, en tot
l'entorn de la plaça, han
provocat embussos inter
minables en el trànsit beni
carlando. Alguns veïns de
la ciutat han indicat, a la
nostra Redacció, que
venint des de la carretera
de Càlig, intentar arribar a
la zona de la platja, pas
sant pels principals carrers

El caos ha arribat, abans de Nadal, a la nostra població

-
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L'Estel del Collet 1999 ja és ací:

La nova representació té novetats
.:l'o REDACCIÓ 9 ,~.
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L
a representació de la
popular obra L'Estel
del Collet '1999 serà el

pròxim cap de setmana,
dissabte18 de desembre a
les 22h, i el dia 19 a les
19h; es podran comprar les
entrades en l'Oficina de
Turisme els dies 10 (18 a
2Dh), 11 (11 a 13h, i de 18 a
2Dh), i 12 (11 a 13h) per als
socis, per a la resta del
públic des del 13 de
desembre en horari d'ofici
na.

Aquesta macroproduc
ció, enginyada pels mem
bres de l'Associació
Cultural L'Estel del Collet,
té enguany una verdadera
prova de foc, amb la sego
na edició, la qual es repre
sentarà a l'annex cobert del
poliesportiu.

El pressupost ronda els 2
milions i mig de pessetes:
un 65% s'obté del taquillat
ge, i el 35% restant prové
de subvencions arribades
des de la Caixa Rural de
Benicarló, l'Ajuntament,

Diputació, i la Conselleria
de Cultura.

Una de les novetats serà
la nova escena per a
xiquets, on 1D jovenets
faran referència als jocs
antics de Benicarló, els
clàssics Sambori (sucre),
les Birles, Toc i Pam, ... .
Una altra novetat, prou inte
ressant, és el fet de que la
lloa de sant Antoni cada
any es canviarà i farà
referència a l'actualitat de
Benicarló.

Quant als canvis en el
repartiment d'actors la
Narradodra d'enguany serà
Laur Piñana; sant Josep,
Enrique Uorens; el cosí
Pasqual, Manolo Virgos;
sant Isidre, José Luís
Octavio; i tres noves mari
neres, Silvia Guillem,
Isabel Guillem, i Lupe
Arenós.

Molta sort per a tota la
gent de L'Estel!

1It"~"''*'"
~~f~- I .-}...¿

.--;!!/4tij~=;¡~(;~N

Cartell de la segona edició de L'Estel del Collet

TRIBENS s • L •

Construcció y montaje
de naves prefabricadas de hormigón

Tel.: 964 47 33 42 - 608 06 93 95 Benicarló

1.
1 578 k~ I

1775m. oKtorlor pilars
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quest passatçap de

setmana es van

celebrar les IV

Jornades del Voluntariat

Social a Benicarló, en què

les diverses entitats socials

van informar de les seues

campanyes de sensibilitza

ció als ciutadans

Tere Burguillo, porta

veu del PSOE, va criticar la

regidora de Benestar

Social, Encarna Branchat,

per "només eixir en la foto
de presentació i no dei
xar-se veure diumenge
quan tocava treballar
amb les associacions".

Ha quedat legalment

constituïda

l'Associació de

Veïns 'Ciutat de' Benicarló.

Pròximament es realitzarà

l'Assemblea General, els

interessats en prendre-hi

part poden fer-ho trucant

als telèfons: 964473297 i

964471880.

Moment quan Carmen va comprar perfums Foto Mateu

prèviamenttraçat, per tal de altres articles (150.000 pes
fer la corresponent despe- setes); Madara (150.000
sa. Primerament el Banc de pts.); Fruites i Verdures
Sabadell va ser el lloc on va Conchín (20.000 pts.); habi
rebre el maletí amb el milió tacions per als xiquets
en metàl'lic, en billets de (73.320 pts.); dos mòduls
cinc mi!. per al menjador (24.490

La relació de compres va pts.); una antena de TV
ser la següent: tabac i (45.405); esportives (9.900

pts.); Bodega Miravet
(6.325 pts.); joc de llits i un
nòrdic (106.650 pts.); ordi
nador (144.800 pts.);
guants (5.695 pts.); TV
(46.000 pts.); vaporeta i dos
conversors d'aire (62.900
pts.); perfums (71.900 pts.);
microones (19.900 pts.); i
licors (20.625 pts.), tot va
concloure amb un bon
sopar.

La Veu de Benicarló, 10 dedesembre de 1999
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Aquesta és la famosa Limusina del milió Foto Añó

L'Estanc núm. 2 i Madara van rebre 150.000 ptes.

Carmen Aguilar va gastar
un milió en 7 hores

earmen Aguilar
Bertolín va tindre el
plaer de poder gas

tar-se un milió de pessetes
el passat divendres, en més
o menys set hores; la guan
yadora va utilitzar 18 esta
bliments de Benicarló, tot
ells col'laboradors de la
Campanya del Milió de la
Unió de Comerços.

Des de les 10:30, la
comitiva formada per la prò
pia Carmen, el seus fills
Àlex i Julio, la neboda
Anaïs, son sogre Juan, i
Pedro Giménez, president
de la Unió de Comerços, va
anar establiment per esta
bliment, segons l'itinerari

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

Copies de format menut i de plànols - Impremta ràpida
Llibres de lectures recomades dels lES Joan Coromines i Ramón Cid

LA QUALITAT AL MILLOR PREU

N eVA A DREÇA: Passatge sant Blai 2/cantonada santJaume
Tel/fax 964.47.56.98 • 12580 Benicarló
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Del 10 3119 de desembre
Exposició de Nadal del

Centre Ocupacional

La Veu de Benicarló, 10 de desembre de 1999

Eleccions Consells Escolars

-

:Ql JUANMA TORRES

Com cada any per
aquestes dates,
celebrarem

l'Exposició de Nadal de
productes realitzats al nos
tre Centre Ocpacional 'El
Maestrat', des d'avui diven
dres, dia 10, fins a pròxim
diumenge dia 19 de
desembre.

Aquesta exposlclO tan
especial estarà oberta des
de les 17h i fins a les 19h

en la Sala d'Exposicions de
la Caixa Rural de
Benicarló.

Novament els usuaris
del Centre Ocupacional
Convaser han realitzat una
sèrie de productes que
estan destinats a la venda
al públic ¡ a encàrrec d'em
preses, demostrant la seua
valia dins de la nostra
societat.

Esperem un nou èxit!

E
I proper 16 de
desembre tindran
lloc als instituts

d'ESO de la nostra ciutat
eleccions als Consells
Escolars. Si tenim en
compte que aquests
Consells són el màxim
organ directiu dels cen
tres, ens adonarem de la
importància d'aquestes
eleccions.

Cal remarcar que,
aquestes, tenen una fun
ció de pedagogia de la

democràcia importantíssi
ma, ja que és el primer
contacte dels joves amb
un procés electoral, amb
uns candidats per triar,
moltes vegades en un
context reivindicatiu dels
drets dels alumnes.

Per tot açò, cal donar
un suport important a
aquest succés, i des de la
Germania demanem a
tota la comunitat escolar la
participació activa en les
eleccions al C. Escolar.

(_o_s_e_rv_~_e~_?_.R_.~_am_~_e~_n_d__a_n_o~)
Qüestió de mesura

'Entesa al Senat
espanyol ho té difícil.
Tots els socis poten-

cials de l'invent han
començat amb poques
ganes, i això està influint en
la negociació. Sembla que
el PSOE, que sembla ser el
membre més potent, diu
que les seues sigles han de
veure's més que les altres.
És una qüestió de mides.
Fins i tot diuen que el seu
hauria de ser l'únic nom que
aparegués en la papereta

de votació. Tota la resta de
socis minoritaris podrien
aparèixer sota el nom genè
ric de Progresistas o
Entesa. En tot açò de la
política qui més força té
més condicions posa, i el
PSOE va per ahí.

El problema de tota
aquesta història és que el
PSOE té el mal costum d'a
profitar-se'n dels altres per
a treure'n un rendiment
electoral considerable.
Després, ja ningú no se'n

recorda de la resta de socis.
D'aquesta mateixa espècie
també forma part el Partido
Comunista "de Izquierda
Unida, que els ho preguhten
si no a Nov~ Esquerra, Els
Verds i a àlgun despistat
més. Qui açò escriu, escèp
tic per condició, pensa que
no en treuran aigua clara
d'aquest pou de l'Entesa.
No perquè no m'agradaria,
sinó perquè la diversitat
dels membres fa impossible
la barreja. Hi ha gent dins

d'aquest projecte que es gat
escaldat en açò de les rela
cions amb el PSOE i , a
hores d'ara, moltes actituds
haurien de canviar per
poder tirar endavant
l'Entesa. Per altra banda no
m'imagino a Yacoub, Enric
Moya i Burguillo asseguts a
la mateixa taula, fent cam
panya pel mateix projecte.
Com es diria en l'idioma de
Burguillo- '¡'seria como mez
clar churras con merinas".

RÀDIO BENICARLÓ

EMISSORA MUNICIPAL
107.3 FM

Méndez Núñez, 91
Tel". 47 35 44

BENICARLÓ

LA NOSTRA TELE
Avda. Marqués de Benicarl6, 27

TeJf.47 1983
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Cedit l'arxiu musical
del Mestre Feliu

.16 FAMILIA FELIU-GRAU

local(2)

Finalitza la VII Campanya
de Prevenció de la Sida

J6 REDACCIÓ

L
a família Feliu-Grau
vol fer pública la
seua voluntat de

cedir l'arxiu d'obres d'en
Vicente Feliu Roig a la
ciutat de Benicarló, fent
dipositària d'aquest
arxiu l'Associació
Musical Ciutat de
Benicarló pels vincles
professionals i afectius
que els van unir, amb la
finalitat i el desig que
aquesta asociació pro
moga, divulgue i custo
die l'obra musical del
Mestre Feliu.

Vicente Feliu Roig, va
nèixer a València en
l'any 1899, ara fa cent
anys, va dirigir la banda
Municipal de Villar del
Arzobispo (València),

seguidament va guan
yar l'oposició per a ser
el Director de la Banda
Municipal de Benicarló, i
la va dirigir durant 39
anys. En les Festes
Patronals de 1927 va
dirigir el seu primer con
cert. A més a més va
crear l'Escola
d'Educands de la ciutat.

L'any 1991 va morir
amb 91 anys d'edat i, en
reconeixement a la seua
obra, la Conselleria de
Cultura acordava, al
1998, la denominació de
'Mestre Feliu' al
Conservatori
Professional de Música
de Benicarló, sol·licitat
per l'Ajuntament i
l'Associació Musical.

Durant la segona quinze
na del mes de novem
bre s'ha celebrat a

Benicarló, la VII Campanya
d'Informació i Prevenció de la
Sida, la qual va concloure el
passat divendres, dia 3 de
desembre, amb la darrera
xerrada explicativa, sobre les
conseqüències de la malaltia
als alumnes de l'Escola Taller i
un programa a Telecarlón,
amb una tertúlia.

Tot i haver acabat oficial
ment, encara es faran, aquest
dimarts dia 14, dos tallers de
prevenció a l'lES Joan
Coromines.

Aquesta campanya tracta
de consolidar les activitats i la
sensibilització creades en els
anys precedents, dirigides a la
població.

Concu S d'aparadors de ada 999
16 MARODI

A
mb motiu de l'arribada de les
festes de Nadal, l'Ajuntament
de Benicarló, la Unió de

Comerços, i l'Associació de Venedors
del Mercat han convocat, un any
més, el Concurs d'Aparadors de
Nadal.

L'encarregada de tramitar tot
aquest concurs és l'Agència de
Foment d'Iniciatives Comercials
(AFIC) del nostre ajuntament, la qual

FOTO - ESTUDIO

inscriurà a tot els comerços que ho
desitgen, fins a la data prèvia de la
visita del jurat qualificador. Aquest
passarà pels establiments partici
pants el dissabte, dia 18 de desem
bre, des de les 19h, evaluant els apa
radors per l'originalitat i el fet d'utilit
zar materials propis de l'activitat de
cadascuna de les tendes, havent-li de
donar, a més a més, un toc nadalenc.

Es donaran dos premis per als dos
millors aparadors: el primer premi
serà d'un import de 40.000 pessetes

per a l'establiment guanyador. El
segon millor aparador tindrà com a
premi la quantitat de 20.000 pesse
tes. Amb motiu de realitzar una més
maca entrega dels premis,
l'Ajuntament ha cregut convenient fer
"acte de lliurament dins de la inaugu
ració del Certamen Infantil
Benicarlàndia 1999, que tindrà lloc en
l'annex cobert del poliesportiu. el prò
xim 22 de desembre, dimecres, a les
18 hores.

--

carrer Doctor Ferran, n. 10
Telèfon 964-47-52-53

Especialitzats en
reportatges de bodes
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Quin regal!

o opinió La Veu de Benicarló, 10 de desembre de 1999

EI mussol la setmana passada
estava força preocupat per la
manera amb que l'equip de

govern del pp volia seguir commemo
rant la diada que li dona nom a la
plaça de la Constitució, i no li faltava
raó després de guaitar els esdeveni
ments d'aquest llarg pont constitucio
nal.

El mussol ha arribat a la conclusió
que aquesta commemoració no ha
sigut cap acte festiu, sinó més bé un
regal enverinat de sant Nicolau enfa
dat segurament amb uns polítics que
li han robat la festa que els xiquets li
feien en honor seu, canviant-la per
una altra que s'han tret de la manega.

El mussol encara no ha sortit del
. seu astorament al reflexionar com
. malgrat tantes dedicacions exclusives

o parcials que gaudeixen tots els regi
dors del PP, cap haja estat capaç de
preveure el caos que provocaria per
metre en dies laborables fer l'ocupa
ció dels carrers amb la corresponent
reordenació circulatòria sols per

posar unes tanques metàl'liques on
coHocar els rètols de la nova empre
sa que teòricament ha de finalitzar
aquest projecte.

El mussol està convençut que amb
l'afany que tenia el pp de veure
començar de bell nou aquest projecte
urbanístic només va pensar de portar
al ple ordinari de novembre, fet 1'1 de
desembre, el tema del canvi de noms
però mai de la vida plantejar-se des
de l'àrea de governació i seguretat
ciutadana una reunió amb tots els
estaments afectats per la mesura, per
avaluar les possibles conseqüències i
cercar les solucions més vàlides.

El mussol juntament amb la majo
ria de ciutadans, fins i tot la guanya
dora del milió amb el seu limusin,
estem patint des de dijous el caos cir
culatori més gran que Benicarló haja
tingut en la seua història, i el que és
més greu que de cop i volta i sense
cap anunci previ a través dels mitjans
de comunicació es van tancar carrers,
canviar sentits, etc., i sense que ningú

fes res per amortir els efectes nega
tius que tots observaven, el caos de
l'embotellament es total a totes les
hora punta.

El mussol a hores d'ara esta pre
guntant-se perquè aquesta necessitat
urgent de fer tot açò quan a la plaça
només han entrat fins ara dos topò
grafs i més si assenyadament el canvi
circulatori s'hagués pogut fer aprofi
tant el llarg pont i així la majoria de
conductors s'hagueren evitat els mals
tràngols de dijous i divendres.

El mussol exigiria que l'alcalde o
regidor del pp que al menys explique
aquesta mancança de previsió, ja que
en aquest país no dimiteix ningú, i
sobretot que ens enraone perquè s'ha
decidit una alternativa circulatòria
dins del surrealisme i que només
porta embotellaments, desgavells i
crispació ciutadàna a totes hores,
quan segurament hi havia altres solu
cions menys caòtiques.

NOM

DOMICILI
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Encarna Albiol s'enduu el Premi de Fotografia

Jose Ig al, gua yador del II remi
¡te ar- d'Autors Ben·carlandos

J,. osep Igual va ser ei guanyador
del II Premi Literari d'Autors
Benicarlandos, organitzat per

l'Organisme Autònom de Cultura,
amb l'obra Les clarianes i els dols.

El veredicte del jurat va donar-se a
conèixer el passat divendres, dia 3 de
desembre, a la Sala de Plens de
l'Ajuntament. El formàven el regidor
de Cultura, Francisco Flos, com a pre
sident del Jurat, Josep M. San Abdón,
Juan Simó, Jaume Rolíndez i Vicent
Meseguer.

El jurat, atenent a la qualitat literà
ria, els valors narratius i la història
que reflecteix la vida de l'època pas
sada, va acordar, per unanimitat, con
cedir aquest important guardó a l'es-

.16 MARODI

criptor benicarlando, que consisteix
en la publicació de l'obra i l'entrega de
100 exemplars del llibre a l'autor guar
donat.

Les clarianes i els dols'
és una obra que destaca
per la qualitat literària,
els valors narratius i la
història que reflecteix la
vida de l'època passada

I Certamen de Fotografia
'Ciutat de Benicarló'

Per una altra banda, Encarna
Albiol, és la guunyadora del I

Certamen de Fotografia 'Ciutat de
Benicarló', dotat econòmicament 81]b
75.000 pessetes. El segon premi ~a

ser per a Emilio Manuel Gellida am,b
50.000 pessetes; i el tercer va senper
a Vicente Borràs amb 25.000 pesse
tes.

També es van atorgar dos accè,s
sits de 10.000 pessetes per a Andreu
Reverter, Fernando Grau i Antonio
Roca. El jurat va estar intregat per, a
més a més de Flos, Carmelo Castelló,
Miquel Pitarch, José María Añó,
Fernando Peiró, i Javier Roda.

Aquest nou certamen ha estat con
vocat per primera vegada per
l'Organisme Autònom de Cultura i
l'Associació Enfoque de Benicarló.

anàlisi musical
es10 elaveu

per Adrian Esteller

Tam tam gol triomfa amb Nubes y Claros
Tam tam gol

A
mb 50.000 còpies venudes

del seu disc de reaparició:

Nubes y C/aros, la banda

de Nacho Campillo, amb la seua

primera cançó, 'Atrapados en la

red', ha aconseguit sonar fort en

tot l'estat' espanyol, i per a

aquestes festes nadalenques la

nova cançó és 'PasarÉln'.
Nacho Cano

El centre d'atenció del segon

senzill del tercer disc en solitari

d'aquell que va ser un dels com

ponents del grup Mecano, Nacho

Cano, és el tema 'Amor, humor',
el qual reflecteix la nova tendèn-

cia, la personalitat i l'estil d'a

quest artista que segueix tren

cant motlles.

Víctor Manuel
El nou compacte de Víctor

Manuel és en viu i en directe,

enregistrat amb l'orquestra

simfònicadel Principat d'Astúries,

i el cor de la Fundació Príncep

d'Astú ries. Vivir para contar/o,
que és el títol de l'àlbum, inclou·

èxits emblemàtics, ha estat editat

en dos formats, una edició espe

cial amb dos CO's, on es troba tot

el repertori del concert. A més a

més, un CD senzill on es recullen

16 cançons seleccionades.

Aquests són els 10 de La Veu:
1 - Mike Olfield - Pacha Mama

2 - Els Pets - La vida es bonita

3 - AI Tall - Viurem
4 - Silvio Rodríguez - Mariposas

5 - Celtas Cortos - Tienes la puer-

ta abierta
6 - J. L. R. (El Puma) - Ave María

7 - O.J. Kun - Hijo de la Luna
8 - Los Secretos - Vaiver a ser un

niño
9 - Chris Rea - New Times Square

10 - Prozzak - Hot show
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Recorde senyor
alcalde: 'els xiquets

aprenen allò que viuen'

1I·lustríssim Sr. Alcalde:

A
Benicarló estem molt contents

perquè ja som més de 20.000

habitants, 'diuen' que aquesta

xifra ajuda per tenir avantatges, més

subvencions, ...

El col'lectiu de les Associacions de

Pares d'Alumnes de les Escoles

Infantil i d'Educació Primària, tenim

molts dubtes sobre el creiximent de la

nostra ciutat. Què els ofereix als nos

tres fills? Ens referim als parcs, a les

zones d'oci, zones verdes, gronxa

dors ... Aquests punts qüe ara no

existeixen i són necessaris per als

menuts.

El motiu d'aquest escrit és mani-

festar a les autoritats de la nostra ciu

tat que els ciutadans menuts (que no

votem però creixen ací) necessiten i

demanen unes zones adequades per

a ells, per al seu feliç creiximent, per

a gronxar-se, per a relacionar-se amb

altres xiquets, per jugar i gaudir de la

natura: arbres, flors, aigua, ànecs,

espais per representacions a l'aire

lliure ...

HO DEMANEN ARA!!!, i ells diuen:

"volem zones boniques, i que no
ens embrutem de terra, ni d'es
combreries, burilles, excrements
d'animals, que no ens fem mal amb
els vidres, que els pares i les
mares ens puguen portar encara
que haja plogut el dia abans, que
tinguen ombre a l'estiu, que esti
guen correctament tancades, que
tinguen bancs suficients per a
seure, una font per veure, flors, i

jocs ... molts jocs!"
"Ja hem vist altres parcs que

tenen el terra blanet i unes atrac
cions molt modernes de fusta; les
que nosaltres tenim com a herèn
cia de fa més de 25 anys, ja no
compleixen les normatives actuals,
veritat? Per favor, senyor alcalde,
els ciutadans més menuts li ho
demanem urgentment".

Recorde senyor alcalde: 'els
xiquets aprenen allò que viuen', moltes

gràcies.

Associacions signant d'a
quest escrit: Magdala,

Menuts, C.P. Marqués de
Benicarló, C.P. Ródenas, C.P.
Francesc Catalan, La Salle i

La Consolación.
Amb un total de 2.017
xiquets i xiquetes

Qui s'encarrega de mantindre el port?

o......
O

Els mariners i resta de ciu
tadans de la nostra ciutat
ens han fet arribar el seu

malestar davant la deixadesa
que es té al voltant d'un dels
emblemes de la població el Port
de Benicarló. La brutícia, les
destrosses, i el poc manteni
ment que hi ha de les
instal·lacions són cada vegada
més preocupants.

L'estament encarregat del
port és la Direcció de Ports, ubi
cada a València, i la veritat, des
d'allí poc pot veure de la situa
ció existent. Qui ha de netejar el
nostre port? Qui ha de vigilar les

seues maltractades
instal·lacions? Té potestat el
nostre Ajuntament? S'està llui
tant des del Consistori per arre
glar-ho? ...

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

la Veu de Benicarló cI Sant Francesc, 95 Benicarló
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Imatge de les Jornades del
Voluntariat Social

societat ®

3 - Propostes
AI veure l'allau de propostes i mocions de l'oposició

al passat Ple Municipal, un membre de l'equip de
govern va manifestar que "fer propostes és molt
fàcil quan no es governa, lo difícil és governar i no
proposar res".

2 - Parella de fet
L'ajuntament en Ple aprova crear el Registre de

Parelles de Fet. Tal com està la situació d'afinitat polí
tica entre el PSOE i el PP, no seria d'estranyar que
Tere Burguillo/i Jaime Mundo fossin els primers a ins
criure's.

;~ LA COLLA DELS TAFANERS

4 - Efecte 2.000
Sembla confirmar-se que la Casa Consistorial no

està preparada per a l'efecte 2000, però donat el tra
dicional retard en les tramitacions dels assumptes, el
dit efecte no s'hi notarà ... fins passada la Setmana
Santa, "fins i tot tenim temps de preparar-nos", ha
dit Paco Pac, regidor d'Informàtica.

5 - Venda d'òvuls per lnternet
Assabentats de la venda d'òvuls de top-models per

lnternet, els Tafaners hem decidit vendre també el
nostre esperma. Esperma criat en els millors testicles
de la comarca, alimentats amb paella de llagostins i
carxofes. E-mail de contacte:

dosparellsdecollons@meus.son.

1- Plaça de la Constitució
Per a celebrar el dia de la Constitució, a algun cer

vell de l'Ajuntament no se li va ocórrer altra cosa que
tancar tota la plaça que porta el seu nom, entorpint el
trànsit i eliminant places d'aparcament cara a la pro
pera campanya de Nadal. Llàstima de milió de pesse
tes en publicitat que s'han gastat els comerciants.¡ i

Gràcies a la col·laboració
de Ramón Caspe, responsa
ble de la campanya realitza
da per la Internacional Police
Asociation en la provincia,
hem pogut enviar a
Nicaragua tot allò replegat
durant aquest any.

La suma ha estat: 58 cai
xes de roba, sabates, llibres
esolars, altres llibres, mate
rial escolar, diversos mate
rials, joguines, i per des
comptat, algun aliment dol
cet, ara que s'apropa el
Nadal.

Volem agrair a Caspe i a la
resta de la IPA la seua pre
disposició a col·laborar.

#li MANUELA CHAMORRO

Actualitat dèl Grup de
Dones Progressistes

E
I Grup de Dones
Progressites de
Benicarló està recollint

roba, sabates, llibres, i un
llarg etcètera per ajudar a les
dones de Mateare i les seues
families.

El nostre col· lectiu està
participant en un projecte
anomenat 'De dona a dona',
el qual va ser iniciat per
l'Associació de Mares
Solteres' Unides de Castelló.
Aquesta,' a més a més, parti
cipa en l'ONG 'Pobles
Fraterns' patrocinat per la
Diputació de València.

AUTO ESTELLER ESTELLER IMPORT

SEAT'

Ctra. Nacional 340, Km. 142 .
Tel.: 964 40 07 68 Vinaròs

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

Nova derrota del Benicarló

...

Els benicarlandos no van tidre la sort de cara

Després del tan espectacular
com interessant desplegament
informatiu que li vaig oferir la

setmana passada, em trobo amb el
cervell eixut i sense idees. No n'hi ha
per menys. El redactor en cap de La
Veu no ha treballat gaire i jo, amb
energia però amb moderació, dema
no la meua part proporcional deis
beneficis. He donat un termini raona
ble a l'amo per a que considere la
meua reivindicació. Si en aquest perí
ode no són ateses les meues quei
xes, que carregue amb les conse
qüències. Ell i només ell serà respon
sable del que puga passar a partir de
la data límit. Ara no tinc més remei
que improvisar una nova crònica per
tal d'omplir la fulla que em pertoca
abans que l'infaust personatge que
m'esclavitza torne de la neu. Com la
majoria de la gent, se n'ha anat de
pont Tant de bo no li faça profit

El quart partit de l'era Leardi, que
va suposar la tercera derrota conse
cutuiva del Benicarló, es va verificar
contra El Puig, equip del pintoresc
poble anomenat El Puig de Santa
Maria. Els benicarlandos van perdre
per 2-0 malgrat haver tingut infinitat
d'ocasions de gol i dominar, sobretot,
la segona part. Els deixebles de don
Mario no van tenir sort a l'hora de
rematar les jugades i se'n van tornar
a casa de buit Potser la pluja que va
caure va influir, no ho sé. De moment
el CDS ocupa la dissetena posició a
la classificació, cosa que el conver
teix en candidat al descens de cate
goria. Però no tot van ser coses
negatives. Ara penso que ja fa dies
que no parlo del Vinaròs. Vaig a
veure com va quedar, que no ho sé, O
a 1, caram! , va perdre a casa contra
el Castellón Amateur... i a més a més
ja no és el líder de la Regional
Preferent. Quina cosa més rara. El
lideratge només li ha durat una jorna
da, i ara me'n recordo que el
Benicarló va ser líder dues jornades
consecutives. Els pobrets ens hem

de consolar amb el que podem

Els benicarlandos van
perdre per 2-0 malgrat
haver tingut infinitat d'o
casions de gol i dominar,
sobretot, la segona part.
Els deixebles de don
Mario no van tenir sort a
l'hora de rematar les
jugades i se'n van tornar
a casa de buit

Però no acaba ací la setmana
esportiva, Dimecres a les 12· vaig
acudir al Municipal de la Carxofa per
què el nostre equip jugava un partit
amistós contra un equip navarrés,
Aquesta gent es veu que van baixar
per tal de gaudir d'uns dies d'avorri
ment al nostre poble-balneari tot
aprofitant el seguit de festes i cele
bracions que hem tingut aquests
dies, L'equip era l'Aoiz, que pertany a
la Tercera Divisió Navarresa i que
ocupa la segona posició del seu grup,
Aprofitant l'avinentesa, els alcaldes
dels dos pobles es van intercanviar
regals abans de començar el matx,
m'imagino que algú els va preguntar
als visitants si tenien alguna cosa a
veure amb els de la Quarta Divisó

Navarresa, que com tots sabem,
tenen dedicat un monòlit a la rotonda
que hi ha davant els bombers i que
abans hi era davant de la casa de la
baronesa, Segur que qualsevol dia
d'aquests ens agermanem tots i
tenim ocasió de fer alguna festorra,
per si de cas el regidor d'esports local
es va fumar un puro com els de les
grans ocasions mentre parlava amb
el seu col'lega navarrès, El partit va
ser el millor que li he vist fer al
Benicarló aquesta temporada, molt
entretingut i amb gols, Quan jo me'n
vaig anar el marcador reflectia un glo
riós 3-3, Em va agradar moltíssim
l'actuació del jove davanter centre
Gonzalo que va marcar un gol i va
demostrar que ho pot fer tan bé com
el millor- També van marcar Dani
Serra i Flos, aquest d'un preciós xut
des de fora de l'àrea, Vull destacar,
sobretot, com don Mario Leardi crida,
gesticula, xiula, fa classes teòriques
de futbol i envaeix el camp constant
ment Cada dia m'agrada més l'estil
d'aquest home,

El proper diumenge, a partir de dos
quarts de quatre, el Benicarló juga el
seu partit de lliga contra l'Albuixec, La
cita serà al camp del Càlig, conegut
per la gran quantitat de mosques que
hi ha, sobretot al mes d'agost Caldrà
dinar una mica abans per arribar a
hora.
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El Proyastec va guanyar a la pista del Blanes Q:4l

Emoció fins l'acabame

lñaki, porter suplent, va .iY.gar de davanter

El Juvenil tuteja el Puçol, 3r, (O-O)

Els tres
equips grans
combinen¡;el

triomf, l'empat i
la derrota

1a Regional Cadet
At. Onda A - Benihort 2-2

1a Regional Infantil
At. Onda A - Benihort 2-0

Lliga Nord Benjamí
Els benjamins A, B, i e
també van descansar.

Lliga Nord Aleví
L'Aleví A, Aleví B i Aleví

C van gaudir d'una jorna
da de descans.

2a Regional Infantil
Peníscola - Benihort B1-7

,'6 GREGORIO SEGARRA

Amb empat a dos va
concloure un partit
en què el cadet del

Benihort va desaprofitar
un penal en la segona
meitat quan els benicar
landos guanyaven per 1 a
2, i no van poder endur-se
la victòria, davant l'Onda
A, al Camp de La Cosa,
aquell on el CDB va
ascendir fa uns anys a 3a
Divisió.

L'Infantil A va perdre
contra els infantils de
l'Onda, mentres que
l'Infantil B va golejar al
Peníscola.

Resultats:

Díaz, jugador lesionat

pressió visitant va ser con
trarrestada per l'empenta
defensiva dels nostres, i el
porter Johan va donar
molta tranqul'ilitat a l'equip,
just repartiment de punts.

quil'litat definitiva, però un
gol de Carrillo, va donar
pas a un frenètic darrer
minut en què els locals van
estar a punt d'empatar,
encara que Marques va
sentenciar.

Copa Generalitat
L'equip benicarlando va

jugar el passat dimarts les
semifinals de la 11 Copa
Generalitat a la ciutat de
Benejúzar, Alacant. Els de
Fabregat van perdre (13-3)
davant el Playas de
Castellón, de Divisió
d'Honor. Aquest mateix
equip va golejar en la final
(7-3) al Vijusa València,
proclamant-se campió.

catòria, molt a prop dels
líders.

Novament sense entre
nador, Domingo Navarro,
ha de fer aquesta funció
fins que es trobe a un nou
'mister' , i amb únicament
onze joves, el porter
suplent lñaki va jugar de
davanter i va fer-ho molt
bé, l'equip local va saber-li
jugar a un ofensiu Puçol.

Les circumstàncies fan
que homes com Jose Luis,
teòric davanter,haja de
jugar al mig del camp, o
altres puntes com Abella,
ho facen en l'esquerra,
però els caduferos van
treure la casta i van
demostrar que amb lluita i
entrega es poden treure
resultats positius.

El joc es va desenvolu
par al centre del camp, la

F
renètic partit el dispu
tat la passada setma
na a terres gironines

davant el Blanes F.S., un
vell conegut de l'afició ben i
carlanda perquè l'any pas
sat eren el Girona F.S.,
únici equip que va derrotar
en dues ocasions al
Proyastec.

La primera part va estar
prou igualada, els locals
coneixien d'allò més el joc
que practica el Proyastec i
van saber esperar la seua
oportunitat a les contres,
encara que els benicarlan
dos no es van deixar sor
prendre. Als minuts finals
d'aquest període Marques
va fer dos gols.

En la represa un gol de
Chelete donàva la tran-

;~ KOSECI(I MATEU

COB Juvenil - O
Puçol - O
Alineació COBJ: Johan;

Ramia, Isaac, Rodolfo;
Jesús, Joe Luis, Cucala,
Caracuel, Abella; Gonzalo,
i lñaki.

Gols: sense gols.
Incidències: partit jugat

el dissabte de vesprada al
camp Municipal de La
Carxofa de Benicarló, amb
una fluixa entrada de
públic, quasi 100 persones.

Repartiment de punts
al partit disputat en
terreny benicarlando

per part del Juvenil del CD
Benicarló i els seus homò
nims del Puçol, un dels
equips forts de la catego
ria, ja que està situat al ter
cet lloc de la taula c1assifi-

il':o KOSECKI MATEU

Blanes ES. - 3
Proyastec-Beyso - 4
Alineació Proyastec:

Chus; Chelete, Fabregat,
Astillero, Rafael Martins 
cinc inicial-, Valera,
Gustavo Marques i
Vicente.

Gols: 0-1 (min. 16)
Gustavo Marques; 0-2
(min. 16) Gustavo
Marques; 0-3 (min. 24)
Chelete; 1-3 Carrillo (min.
36) ; 2-3 (min. 40) Carrillo;
2-4 (min. 40) Gustavo
Marques; 3-4 (min. 40)
Pitico.

Incidències: uns 100
espectadors al gèlid pave
lló municipal de Blanes.
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Benicarló va aco lir el 4t Camp'onat
Nacional de Treba I e Boxer C.E.

....,

.!?5J JosÉ MIGUEL ASENSIO
-_._------- ---------~-----

Onze participants arri
bats de diversos
llocs de l'estat

espanyol, van participar al
4t Campionat Nacional de
Treball del Boxer Club
d'Espanya, que aquest any
ha organitzat el Club Caní
Baix Maestrat de Benicarló.

Com a jutge únic va
estar present Klaus
Gerwin, especialista del
Boxer Klub d'Alemanya; el

qual va estar acompanyat
per la comissària i traducto
ra Manuela Langer. Les
figurances van estar a
càrrec d'Alejandro
Matesanz i de José Miguel
Asensio.

Els guanyadors van ser:
Iris, d'Andrés Medina (Grau
III); Watt dels Segadors, de
F. Bardiza (G.II); i Daisy
d'lIerda, d'A.Gavilan (G.I). El podi del Grau III del Campionat Nacional de Treball

El Malloms és el nou cuer

Campionat d'Espanya de Rítmica:

abel acaba 11é
J6 ISMAEL MATEU

Agostakel Benicense- 71
Contrucciones Malloms CBB- 40

E
I Sènior Masculí del Club Bàsquet Benicarló va ser
apallissat pel tercer classificat de la 2a Autonòmica,
l'Agostakel Benicense, per 29 punts de diferència,

deixant latent la mala situació del Construcciones
Malloms que, ara per ara, és el nou cuer de la categoria.

Els de Benicàssim van demostrar un major domini sota
els taulers, fruit d'una millor forma física, mentre que els
benicarlandos no van estar gens encertats en la selecció
de tir. Es nota la falta d'un pivot de garanties que intimide
una mica als rivals. (T. Legler).

L
a gimnastes del Club
Mabel de Benicarló
van concloure el cam

pionat d'Espanya de
Gimnàstica Rítmica, cele
brat aquest passat pont a
Valladolid, en l'onzé lloc,
una molt bona classificació
tenint en compte el nivell i
la categoria on van partici
par, la primera categoria.

Les benicarlandes van
desenvolupar una bona
actuació dins del seu exer-

cici de maces, però rivals
com el campió autonòmic,
el Montemar d'Alacant, van
ser superiors. Aquest quip
valencià va ser el campió
final. El segon classificat va
ser l'equip Atzar, també de
la Comunitat Valenciana.

Aquests dos importants
equips van privar les
xiques de Mabel de ser les
campiones de la
Comunitat.

Reportatges, càmeres, accessoris, tot per a la fotografia

~.e..c:ió IJl ..~Ïs

lbllipus de tamanys. Tòts els preus i a més us regalem el video del vostre casament. lnjòrmeu-vos

Plaça del Mercat, 1 Benicarló

Telèfon: 964471432



La Veu de Benicarló, 10 de desembre de 1999 agenda@
tot el que es cou a Benicarló i comarca

DIVENDRES 10 DE DESEMBRE

GRAJJ fJISTAD!,t, S(n ~r:~:~:a~:1 p~~~~~~ d~~sPd":~~~ Setmana de la Poesia
DíA!1 DE DICIEMBRE DE 1999 ALAS 24 HORAS i. a Benicarló, acte de lliurament de Premis del XIX Certamen
ANEXO PABELLON POLlDEPonnvo DE BENICARlÓ ~r:-" de Poesia 'Ciutat de Benicarló'.

-- ;::.~) •.~~. -,-_~¡-... ;tJ_Ciri:~--- ..:,.~.o;- ~IOC: ~~~tament de Benicarló.
.-~~.;:)-Jt/v'!ffJ4J.·:!Jy/;r(, :,,:,:.o:...1j¿;S,'!!tJ -'0- .- ora: ores.

- DISSABTE 11 DE DESEMBRE

~~ ~Ií~*~'\;' II~ ~~,~-~* ~r=:~i~:a~~~;I~~~I~I~:::i~:~~~rló, sopar de gala per a

.. : ~~ ~'~~~~~~ "': acomiadar l'any a càrrec dels amics de l'esquí.
En acabar molta marxa en la gran festa preparada a l'annex
cobert del poliesportiu.
Lloc: Hotel Marynton i annex cobert del poliesportiu.
Hora: des de les 21 :00 hores.
DIUMENGE 12 DE DESEMBRE
~ Concert de l'Escola de Música de Metalls i Percussió.
Organitzat per l'Associació Musiçal 'Ciutat de Benicarló'.
Lloc: seu de l'associació, carrer Cabanes, 16.
Hora: 19:30 hores. . ,
DILLUNS 13. DIMARTS 14. DIMECRES 15 DE DESEMBRE
~ V Setmana de la Poesia en-Benicarló.
L'Associació Espinela organitza a la mateixa hora diversos

Aquest dissabte es farà la Gran Fes~a. actes commemoratius d'aquesta setmana
del SKi 1999, per a concloure l'any'" Lloc: Caixa Rural. Hora:.20h.

El fln de los días, continua l'acció al Capitol

El 'in de los dias (Capitol), amb la
direcció de Peter Hyans, aquesta
espectacular produció està protagonit
zada per l'estrela de Hollywood Arnold
Schwarzenegger Amb l'austríac inter
vindran actors del carisma de Gabriel
Byrne, Kevin Pollack, Robin Tunney, i
Rod Steiger.

El món sofrirà una gran tranformació
per les les batalles mundials.

Asterix y Obelix contra el César
_ (Regio), bassat en els personatges del

còmic d'Albert Uderzo i René Goscinny,
les rialles arriben a la gran pantalla amb
aquesta nova versió, això sí, amb
actors de la talla de Gérard Depardiu,
Roberto Begnini i Christian Clavier,
entre d'altres.

GÉMRv <'Hl!15TlAN ¡¡Ó&F.p.~()

DEPARf>IEU CLAVIER BENIGNf

Asterixy Obelix contra el César, 2a setmana d'humor al Regio )
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La Veu de Benicarló, 10 de desembre de 1999
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EL CÒMIC SETMANAL

DE XAVIER BURRIEL
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G última

Còmic

Cartellera de Cinema Benicarló i V-naròs
del 10 al 13 de desembre
Benicarló Vinaròs

ASTERIX
Y OBELIX

(contra Cesar)
Divendres

22:30
Dissabte

19:45 i 22:30
Diumenge

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

19:45 i 22:30

Divendres
22:30

Dissabte
19:45 i 22:30

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

Dilluns
19:45 i 22:30

.Je .1••~INlh\\A

007 EL lVlUNDO
NUNCAES

SUFICIENTE
Divendres

22:30
Dissabte

19:45 i 22:30
Diumenge

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

]9:45 i 22:30

C:OLISEUM

ASTERlX
Y OBELJX
(contra Cesar)
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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