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Editorial
Governar d'una altra manera

H
i ha senyors i senyores a qui les majories tan sols els serveixen
per a demostrar la intolerància de què són capaços i el poc
interès que tenen a deixar-se acompanyar. Encara que siga per

després poder compartir la responsabilitat dels resultats cas que no
hagen estat els previstos. És allò tan castís de "la maté porque era
mia ". No és una qüestió de signe polític. Consistoris de tot color hi ha
per les espanyes que es retraten en cada actuació. A La Veu creiem que
realment, necessàriament, hi ha una altra manera d'actuar en el govern
d'una ciutat: sense ignorar ostentosament l'opinió de l'altre, sense ges
ticular patèticament mentre s'exhibeix, com a única raó, el nomena
ment de regidor, sense que els sous que entre tots paguem servisquen
per a pagar la dedicació exclusiva a la pràctica de la prepotència i de
les males maneres. Deu haver un camí que no passe per la traveta i pel
cinisme ni per negociar interessos de partit o d'oligarquies provincials
davant de cada justa demanda de la població. Segur que de tot això, els
polítics locals, tots els polítics locals, han tingut models en què poder
inspirar-se sense eixir de la Casa Consistorial.

Potser les coses són tan senzilles com no atribuir-se la infalibilitat
quan l'accés a l'Ajuntament lí permet a un portar americana cada dia
o comprar-se un cotxe més adient al nou ministeri. L'estat de la nostTa
ciutat farà parlar encara molt entrats al nou mil·lenni: la instal·lació del
gas ciutat, la ciutat completa presa per les obres, la creixença urbanís
tica cap al nord i cap al sud, la consolidació d'una oferta cultural sense
parell en tota la contornada... Són novetats que s'haurien de dur a
terme amb molta cura i responsabilitat, sense deixar absolutament res
en mans de l'atzar o la ÍlTesponsabilitat. És cert que quan es toquen els
pistrincs i són d'altri, mÍl'a, tu, quina gràcia, se'ns en van com aigua en
cistella. Pel benestar de tots s'hauria de prendre en consideració la
diversitat de veus que són representades dins la corporació i deixar
anar amb el vell segle aquest excés de suspicàcies, d'interessos mal
dissimulats i d'il·lusa anogància.

Des del Consell de Redacció de La Veu, Bon Nadal a tots!

A;fi
'r{Í/ft'

f=- La panissola d'aquesta
setmana ha de ser per a
la Direcció Territorial

de RENFE de la Comunitat
Valenciana, perquè cada volta
s'exigeix més, des de tots els
col·lectius de ciutadans, la creació
d'una línia de rodalies entre
Castelló i la darrera població del
nord de la província.
És important per a tots aconseguir

aquesta nova via de transport.
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'j,,¿Moltes carxofes per a

ï ~/ l'Associació Cultural
L'Estel del Collet de Benicarló, pel
gran èxit de la representació de l'e
dició 1999.
A més a més, cal destacar impor
tants fragments d'aquesta, fent
referència "als millors llagostins
de la comarca, els de Benicarló".
No oblideu que els llagostins d'al
tres pobles es pesquen a Benicarló.
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La Veu de Benicarló, 24 de desembre de 1999 el tema de la~ana 0
La grossa, 65.379, va caure íntegrarrl'·'ent a Elx

La sort torna a donàr-Ii
l'esquena a Benicarló

J16J ISMAEL MATEU

el número 6, un dels més
venuts", destacava
Vizcarro.

Per a l'edició anual de la
grossa els propietaris de
totes tres administracions
destaquen que la gent 's'i
dentifica més amb el sor
teig, però "és un dels 'que
meyns diners reparteix a
nivell global, a banda de
la grossa. Per exemple el
del Niño reparteix més
premis", comentava Rosa
Vizcarro.

Una altra de les dades
més destacables és la gran
quantitat d'entitats lúdi
ques, culturals, associa
cions de venedors, hoste
lers, i altres agrupacions,
que participen conjunta
ment en diversos números
en la grossa de Nadal.

L'any vinent més!

Xiques joves de la ciutat en l'Administració n.1 Foto Mateu

enguany al voltant de 40
milions de pessetes per al
sorteig de la grossa. El seu
responsable afirmava que
"enguany s'ha jugat una
gran quantitat de núme
ros, la gent s'obsessiona
amb aquest sorteig".

Per la seua part,
l'Administració número 3,
de la propietària Rosa
Vizcarro, ha venut al voltant
de 25 milions de pessetes,
cal tindre en compte que es
tracta de la més jove de-les
nostres administracions de
loteria. La responsable de
l'administració va afirmar
que enguany "hem posat a
la venda uns 50 números
en distintes quantitats de
sèries". Com a curiositats
podem destacar que el
benicarlando ha estat
capritxós en alguns núme
ros: "els acabats en 5, 7 i 9
han estat els més venuts,
encara que enguany la
gent s'havia posat al cap

Aquesta administració,
és la més antiga de
Benicarló, i té molts clients
fixos a un mateix número
"durant tot l'any", afirmava
Anglés. També va destacar
que es treballa molt per al
sorteig de la grossa, "enca
ra que es guanyen diners,
l'esforç és molt superior
als beneficis".

L'Administració número
2 de la nostra població, del
conegut 'Joseki', ha venut

Els benicarlandos
ens hem gastat
més de 120
milions de pesse
tes al sorteig de la
grossa en la nos
tra ciutat

és molt actiu en aquest
sorteig de Nada!", ens va
comentar la propietària .

. ':1)

L'Administració n.3 és la més jove de Benicarló Foto Mateu

U
n any més el sorteig
especial de Nadal no

.' va portar sort a la
ciutat de Benicarló, la gros
sa no sol recordar-se de la
nostra població, i enguany,
amb el número 65.379, la
ciutat d'Elx gaudirà, ínte
grament de la felicitat dels
300 milions de pessetes
que, per sèrie, han tocat als
afortunats.

Benicarló ha jugat per a
aquest sorteig més de 120
milions de pessetes, i des
de La Veu, hem cregut con
venient donar a conèixer
totes aquelles dades.

L'Administració número
1 de Benicarló, de María de
los Desamparados Anglés,
és la que més ha venut en
la població, més de 60
milions han invertit en
aquesta administració.
"Enguany hem posat a la
venda més de 200 núme
ros, amb diferents grups
de sèries, el benicarlando
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El Nadal més especial de Benicarló
Més de 2.000 persones enlluernaren

'. .

L'Estel del Collet 1999

Permeteu-me d'opinar...
.il5J ÀLEX GOZALBO I BELTRAN

Permeteu-me de contar-vos, i mai millor dit, el que
penso de la representació de 'L'Estel del Collef.
Per a mi el miracle comença amb Jaume Rolíndez.

Tots som capaços d'estimar, però pocs arriben a des
criure amb realisme aquesta sensació. Per a la majoria
les paraules són un obstacle per expressar els senti
ments, mentre que per a ell en són la solució.

La representació, tot i repetir alguns defectes de la
passada edició provocats per un recinte poc adequat, va
tornar a fer-nos obrir els ulls. L'Estel del Collet té força i
això es nota des de la primera peça musical.

El diumenge es va haver de canviar el nen Jesús amb
l'obra començada i tot va seguir igual. Això demostra
qúe no importa el renom dels actors, sinó la iHusió que
aboquen de forma desmesurada. Si el protagonista cen
tral desapareix uns segons i el públic es continua emo
cionant, és que la cosa funciona.

No cal entrar, doncs, a analitzar individualment la
interpretació dels actors. A més, la meua coneguda par
cialitat em portaria a destacar el primer rei o la marinera
que ens explicava els ingredients d'un bon suquet de
peix (sense adonar-se'n que també ens ajudava a cuinar
les nostres vides).

En una època en què els polítics reneguen de les
seues arrels i els poetes ataquen la manera de parlar

dels seus veïns, 'L'Ester és un crit necessari i impres
cindible, un sa exercici d'autoestima, un missatge cohe
rent per encetar el 2000, un resum d'allò que hem estat
i d'allò que volem ser, un sinònim de convivència, una
tendra paraula a cau d'orella, una exaltació del que és
sentir-se d'ací, una carícia, una mostra de talent, una
cançó per sentir milers de vegades, un motiu per unir
nos, un llapis per dibuixar més coses paregudes, una
fotografia plena de colors, una exaltació de la nostra
llengua i, sobretot, un motiu d'orgull. Hi ha Nadal i hi ha
cançó.

Sant Gregori va ser un dels protagonistes Foto J. Pascual
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El deute múnicipàl~ asc~ndeix'a 1.089 milions

Aprovat el pressupost del 2.000
amb 50 milions sen-Sé q-uadrar

local@

Presentació llibre

Divendres passat va

ser presentat el llibre
guanyador del IV

Premi d'Investigació
Històrica, escrit pel benicar

lando Javier Hernandez
Ruano. L'acte va estar pre

sidit per F. Flos.

Aparadors de Nadal

Els guanyadors del V
Concurs d'Aparadors
de Nadal, organitzat

per l'Ajuntament, Unió de

Comerços, i els Venedors
del Mercat, han estat:

1r Premi, Floristeria La
Orquídea, amb 40.000 pes

setes com a guardó.
2n Premi, Pelleteria Berta

Ferrer, amb un guardó de
20.000 pessetes.

) ~-;

l'acord adquirit en l'OA de cap projecte important per
Mitjans de Comunicació, on al 2000, a més a més, sols
no es va tindre en co'mpte el gestionarà 30 milions
70% dels membres d'aq(,lest reals, perquè la resta pro
organisme i es va aprQvarel venen de Generalitat i
seu pressupost. .Diputació"

2. La no inclusió qe I.a pro- , Per la seua part, Xavier
posta de provisió de vacants' Rodríguez, del BLOC, va
i pròrroga de cOI;tractes .afirmar que el Govern de
degudament dictan'1lnades Jaime Mundo, "està endeu
per la Comissió Infor'mativatant el nostre municipi pre
de Governació ab;ms"de:l'a-' .sentant aquest pressupost
provació inicial dels pressu- tant fictici, ara per ara, el
postos.L'alcalde no va fer -deute assoleix els 1.089
cas d'aquesta propósta~ i va milions". També va fer
fer continuar el Ple.' ; referència a que no era certa

El regidor d'Hisenda, la inversió de200 milions de
Fran:cisco Pac, va exposar el la ressidència de discapaci
pressupost, catalogant-lo tats "la Generalitat només
d'''important per a reduir la en té previstos 72" a més
despesa municipal, a la va indicar que la recaptació
vegada que reflectim en ell per via executiva: "no s'ha
els compromisos electo- gestionat adequadament,
rals adquirits! per nosal- hi ha 130 milions pendents
tres". '1" de cobrament, molts dels

L'oposició no va estar quals ni es podran cobrar".
gens a favor, Tere Burguillo,- Rodríguez va demanar un
del PSOE, va criticar all¡?P Departament d'Inspecció
local, que "no durà a te.rme Tributària.

fl':o REDACCiÓ

E
I PI~,_~¡iraor(i1nari des
tinat' a l'aprovació del

, ._ pressupost per a l'e-
'. xercici de l'any 2000, un dels

\{.
'~.;'i més importants de l'any, va

"i:~: tindre diversos punts d'in-
terès, i l'oposició, tant PSOE
com el BLOC, van acusar
l'equip de Govern de mala
gestió i força conservadoris
me.

La xifra del pressupost és
de més de 1.800 milons de
pessetes, dels que 523
milions corresponen a inver
sions. Aquests números tan
sols: van tindre l'aprovació
de la majoria del PP, mentre
que PSOE i BLOC varÍ'votar
en contra. Aquests dos par
tits van denunciar dues irre
gularitats i demanaren que
es retirarà el punt dels pres
supostos. Els motiLtS d'a
questa petició van ser,dos:

1. L'informe jurídic del
secretari indica la nul'iitat de

.:-:
\ 'f'

','..""

Les ajudes als hivernacles arriben en una partida de 120 milions
< \

La Unió de Llauradors aconsegueix que la
Conselleria faça l'ordre d'ajudes als olivars

fl':o ISMAEL MATEU d'Agricultura. Fa un mes la con
sellera M.A. Ramón L1in va comu-

L
a Unió de Llauradors i n¡car-nos que seria molt difícil
Ramaders,' - COAG del realitzar l'ordre d'ajudes que
Maestrat va analitzar la situa- nosaltres volíem per als olivars".

ció actyal dE¡: l'estat d'ajudes als Però esta situació a millorat,. i la
afectat;' p~r lés ventades ocorregu- consellera va anunciar a principis
des ara fa un any que destrossaren de setmana que estan disposats a
els camps de la comarca. L'acte Vq publicar-ho, però que tendrien que
e,ricapçalar-Ió' . 'el seu secretarI:- fer un estudi del cost. AI respecte

..'é.ornah;al, Joan Brusca, acompan- Brusca confirmà que "els nostres
ya!:i.~~r ~Ieúteril soci de La U~ió, i tècnics estan estudiant aquest
pe~: Hílafi Jail1Je, membre de l'exe- cost, i encara que no ho recupe
cuti~a~omiircal d'aquest sindJtat , rarem tot, aconseguirem unes

Brusca va comentar que'é(seGtof1'importants ajudes".
més afectat va ser el dels oliVars,' i, Quant als hivernacles va indicar
que ha passat un any i les ajud'¡;'s- < qué les ajudes són de 120 milions, i
no han arribat, "a causa dels can. que ja s'estant rebent per part d'al

Joan Brusca durant la compareixença Fonollosa vis constants en la Conselleria guns llauradors.
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Sortida del Mulla't amb la Costa
16 CP MESTRE FRANCESC CATALAN

EI passat divendres

10 de desembre els

alumnes més menu

dets de la nostra escola, és
a dir, els d'Educació Infantil

va fer una sortida a la Mar

Xica per participar en el

Projecte d'Educació

Ambiental: Mulla't amb la

costa, així de bon matí tots

van baixar a observar la

nostra mar.

A les nou van sortir cap a

la Mar Xica per fer una

observació d'un trosset d'a

quest lloc, allí van fer dibui

xos, recollir mostres, jugar,

etc. als voltants de les

dotze van tornar al centre.

Alumnes del Col'legi

Públic Mestre Francesc

Catalan de Benicarló.
Els alumnes del Catalan en la darrera eixida d'enguany

observatore mundano
per J. R. Ramírez

Estels i tradaicions

U
na representació
massiva. Un caliu
intens. Un poble dis

posat a recuperar-se a ell
mateix. Això i molt més és
l'Estel del Collet. Tradició i
modernitat, tot es conjuga
en un context agradable i,
de vegades, incisiu. Els
sants de Benicarló han
donat un exemple de bona
voluntat, mostrant-se
davant del poble de la
manera més humana possi
ble. Sant Bertomeu, Sant

Gregori, Sant Isidre, Abdó i
Senen, Sant Antoni i Sant
Pere. Barons il'lustres de la
vila que ens van mostrar
com d'humana pot ser la
santedat. És d'agrair la lloa
de sant Antoni, amb el seu
esperit planer. L'audiència
va riure amb ganes a
excepció del les autoritats
municipals. El bon humor
és bo i sa, encara que baixe
del cel. I les crítiques divi
nes deuen ser més amar
gues que les dels ciuta-

dans, ja que d'aquestes
se'n foten els governants.

Un servidor pensa que el
poble, que és sobirà, haurà
pogut jutjar. Després de les
representacions de L'Estel
del Collet d'enguany, la
gent que hi va assistir,
podrà afirmar que Sant
Josep va estar a l'altura de
les circumstàncies. Sense
cap mena de dubte molt
millor que pp Ximo. Així
que el regidor de festes pot
estar tranquil: és un home

totalment prescindible. Per
a ser-hi bon actor cal tenir
una mica de classe. No n'hi
ha prou per dedicar-se al
transformisme barroer en
temps de disbauxa. Per
això va ser un encert la
decisió de buscar una per
sona més adequada. S'ha
vist que per dedicar-se a la
política no cal tenir cap
habilitat. Llàstima que a
l'Ajuntament no li troben
també un relleu.

RÀDIO BENICARLÓ

EMISSORA MUNICIPAL
107.3 FM

Méndez Núñez, 91
Tel'f_ 47 35 44

BENICARLÓ

lA NOSTRA TELE
Avda. Marqués de Benicarló, 27

Te1f. 4719 83
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opinió i cultura (2)
( el mussol)

Confusió mil-Ienària

E
I mussol ja esta cansat d'escoltar a
moltes persones tant a nivell per
sonal com col· lectiu (debats,

col'loquis, etc.) i sobretot a través dels
mitjans de comunicació de masses,
debatre qüestions relacionades amb la
propera arribada de l'any 2.000 del
calendari cristià, que no jueu, islàmic,
hindú, budista, xinès, maia, etc., i sobre
tot perquè a punt de canviar el primer
dígit de les xifres que ens informen de
l'any del món occidental tota aquesta
qüestió sembla només un muntatge
publicitari per fer-nos oblidar les verita
bles problemàtíques que té avui dia el
Planeta Terra..

El mussol creu que enguany ha estat
tot un any ple de paradoxes mediàtiques
sobre la fi de la dècada, del segle i com
no del segon mil'lenni, per això tots hem
patit una propaganda que ens ha volgut
fer creure que d'ací una setmana el mon
catòlic i protestant posarà fi al segon
mil·lenni en el calendari gregorià i per

tant passarà de la nit al dia cap al tercer
mil'leni, no així els cristians ortodoxes
que mantenen el calendari endarrerit
dues setmanes per seguir emprant el
Julià.

El mussol està convençut que tot és
un muntatge interessat perquè el
31/12/1999 només es canviarà d'any per
la simple raó que els romans no utilitza
ven elOi per això el naixement de Jesús
ja era l'any 1 de l'era cristiana i per tant
només quan s'arribava al final deli Oes
quan es comptabilitza un dècada, al 100
per a un segle o al 1.000 per un mil'leni,
i per tant no serà fins el 31/12/2000 que
no canviarem de dècada, segle i mil'leni,
a no ser que per justificar-ho tot argu
mentem allò de que Jesús va néixer un
24 de desembre de l'any Oi set dies des
prés ja va arribar l'any 1.

El mussol li molesta que la publicitat
de voler celebrar la nit de cap d'any com
el fi del mil'leni només ha estat per fer
que els habitants del món ric facen un

esforç econòmic d!~s del més pur consu
misme occidental per commemorar una
cosa totalment inihil i sobretot oblidant
que el 80% de la resta de món seguirà
vivint l'arribada del nou any dins la pura
més misèria, gljema, fam, injustícia,
explotació infantil,' discriminació, violèn
cia sexual, etc., encara que aquests dies
primer més tot el' que significa el Pare
Nóel que l'esperit"de la Nit de Nadal.

El mussol proposaria que aquests
dies ens oblidaren de tant final de
mil'leni i pensarem més que al món hi ha
molta més gent diferent a nosaltres i que
directa o indirectament pateix per culpa
de nosaltres i malgrat que està bé cele
brar el Nadal com símbol d'amor, estima,
tolerància, gerrhanor, etc. caldria refle
xionar sobre els greus problemes que té
plantejats el Planeta Terra a nivell local i
global i per tant aquests dies ens caldria
ser una mica més solidaris i fraternals
amb tots els éssers que habitem en ell.

La Banda Ciutat de Benicarló a Figueres
6 MINISTRIL

A
questa Banda de
Música va realitzar

'. . un concert, per pri
mera vegada a l'estat
espanyol, dedicat al món'
del circ. Invitada per la
Comisió del Museu del Circ
de FIGUERES (Girona),
únic a Espanya, la Banda
de Música va realitzar el
diumenge 12 de desembre,
davant 1.050 persones a
l'Auditori d'aquesta ciutat,
totalment ple. Durant unes
jornades amb conferències,
taules rodones, exposicions

FOTO - ESTUDIO

etc. el concert de la banda
va ser l'acte central.

Un repertori de vint
obres, idèntic al concert
realitzat per una formació
de vint-i-cinc components el
passat juny, en la celebra
ció del cinquantenari de la
pujada al tron del príncep
Rainier 111 de Montecarlo,
va portar la Banda de
Benicarló a la ciutat de
l'Ampurdà, Figueres.
Algunes d'aquestes obres
van comptar amb arranja
ments especials per a gran
formació fets pel director
Pau Anglés. Les partitures
proveníen de París, de l'au-

tor Carmino d'Angelo, i que
la mateixa organització va
entregar a la banda. Títols
d'autors con Julios Fucik,
F.Addo & J.Dorcell,
Carmino D'Angelo, Nino
Rota, A.Lasry & B.Hilda,
Louguy i Chaplin, Arthur
Pryor, Víctor Young & Ned
Washington,
y. Dounatevsky i J. Moutet,
van omplir dues hores de la
millor i més diversa música
de circ i cinema, i que els
components de la Banda
van preparar amb quinze
dies d'assaigs continus.

Nombroses personalitats
del món d'aquest especta-

cie i amb un gran suport
dels mitjans de comunica
ció així com de la Diputació
de Girona, Consell
Comarcal de l'Alt Empordà,
i el suport de l'Ajuntament
de Figueres i diverses
empreses privades. La
Banda va ser acomiadada
amb l'Auditori dempeus i va
haver de realitzar diversos
"bis" davant l'espectació
que aquest concert havia
despertat i que la Banda
venía preparant des de feia
setmanes amb molta cura i
dedicació.

--

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

Especialitzats en
reportatges de bodes
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Llibres: Trama er-minal
.#50 JOpEP M. SAN ABDÓN

Manuel Joan i Arinyó. El cas
Torreforta. Ed. Bromera. Alzira. 1999.

N
o és la primera vegada que
Manuel Joan i Arinyó s'endinsa
en temes d'actualitat com a

punt de partida per a bastir una ficció
novel·lesca. El cas Banca Catalana,
la Romania:' de Ceacescu, o els con
ductors suïcides han estat alguns dels
temes presents en les seves novel·les
de gènere negre anteriors. Per al seu
darrer treball ha triat com a tema els
programes de successos que van
poblar les pantalles televisives de
l'Estat fa unes temporades.
El motiú desencadenant de la història
és la desaparició de tres noies ado
lescents .del barri tarragoní de
Torreforta i.la posterior troballa dels
seus cossos amb senyals d'haver
estat brutalment assassinades. Arran
d'aquest fet TV7, televisió comarcal
de Tarragona, encarrega un reportat
ge a dos periodistes; una intrèpida i
atractiva reportera, Montse Català i
un jove periodista inexpert, Roger

Bosc, que havia estat el nuvi d'una de
les noies assassinades, la qual cosa
afegirà una càrrega emocional al seu
treball. Tots dos iniciaran una investi
gació, que els portarà a descobrir tot
un conjunt d'informacions que els
conduiran a arribar al fons de la trama
criminal.
Malgrat que els dos personatges tre
ballen en equip, veurem que els seus
interessos no són els mateixos, men
tre Montse vol aconseguir un reportat
ge sensacionalista que li doni èxit i
diners sense importar-li els mètodes a
seguir, Roger es mou únicament per
descobrir els assassins de la seva
xicota. Això ja conforma un mosaic de
personatges diferents; els guanya
dors, els que es mouen per diners i
que mouen els fils de la societat, i els
perdedors. que són manejats pels
altres i que es converteixen en les
seves víctimes. En aquest segon grup
té especial rellevància el forènse
Jaume Calvet, que sembla inspirat en
els magnífics secundaris del cinema
negre americà dels anys quaranta i
cinquanta.

Sovint quan ocorren successos tan
horribles i espectaculars com els que
es narren en aquesta història, i no es
resolen de la manera que l'opinió
pública esperava, la gent comenta
que hi ha una ma poderosa que difi
culta l'esclariment dels fets, i això és
justament el que Manel Joan i Arinyó
explica en aquesta novel'la, la dificul
tat d'esbrinar els fets delictius quan
s'ajunten les quantitats ingents de
diners amb els vicis execrables d'indi
vidus molt poderosos.
En aquesta novel'la la presència del
narrador es redueix al mínim, i abun
da sobretot el diàleg, la qual cosa ens
priva del toc humorístic que es fa pre
sent en altres novel·les del mateix
autor. Aquest aspecte, unit a d'altres
com el constant moviment, les esce
nes espectaculars, alguns paisatges
- la mansió que apareix ens recorda a
les que surten a les darreres pel'lícu
les de Kubrick i Polanski - o la intriga
que va creixent a mesura que avança
la història, li donen a la novel·la un
marcat caràcter cinematogràfic.

anàlisi musical
e s 10 de a veu

per Adrian Esteller

Pep Sala: 'Nascut en la Boira'

P
ep Sala, després d'una

etapa a Irlanda torna a Vic,

però la seua història va

canviar al maig de 1986, quan va

conèixer a Carles Sabater. De

seguida van començar a treballar

junts, donant-li forma a un nou

projecte: SAU.

Amb aquest fenomenal grup

van editar 10 discos, paral'lèla

ment at'!1b la seua feina amb

SAU, Pep Sala graba dos discos,

un de caire doble, amb la seua

Banda del Bar.

Ara ens presenta Nascuts en la

boira, el seu primer disc després

de SAU. Es tracta d'un treball

molt cuidat, hno ha deixat cap

marge a la improvització i, mal

grat a això, l'àlbum sonafesc,

espontani. En ell s'hi poden des

cobrir nous matisos en cada

cançó, ja que transmet molta

energia i en alguns moments fins

i tot ràbia, textos ben treballats

que conecten amb diferents

estats d'ànim.

Productor i compositor, Pep

Sala, ens ofereix el seu disc

català més internacional.

Aquests són els 10 de La Veu:

1 - Pedro Guerra - Contra el poder.

2 - Roger Mas - El diable, la prin-

cesa i jo.

3 - Red Hot Chili Peppers -

Otherside.

4 - Prozzak - Hot show.

5 - Enrique Bunburi - Infinito.

6 - Sü - Ahora me buscas tú a mi.

7 - AI Tall - Viurem.

8 - Cher - Walking in Memphis.

9 - Mike Olfield - Pacha Mama.

10 - Pep Sala - Deixeu que toquin

les capanes.

--
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4 • L'Estel del Callet.
Tot i que, als tafaners ens va agradar aquesta

representació nadalenca, segurament ens entusias
marà molt més quan puguem desxifrar de què parlen
els actors.

3 - Llums de Nadal.
AI Convent de Sant Francesc li han posat una

il'luminació nadalenca molt minsa, gens apropiada
per un edifici històric. Més bé ens recorda una casa
de meuques.

.ó LA COLLA OELS TAFANERS

2 - Obres són amors ...
El delegat del Govern, Monzonís, anuncià a

Benicarló que les obres de la llotja i l'entorn portuari
encara trigaran dos o tres anys en iniciar-se, perquè
segons diu "les coses s'han de fer bé". Realment si
la bondat d'un projecte va en funció de la durada dels
tràmits, aquestes seran les obres més ben fetes del
món. Si finalment les fan, clar i i.

1 - Malabarismes polítics.
Els mitjans de comunicació informen que la actitud

del PSOE, ha impossibilitat collar l'operació "entesa
per al senat". Es lògic: mai no pot arribar a acords
amb altres formacions, un partit incapaç d'entendre's
amb ell mateix.

Pel terra una preciosa pal
mera, que portava molts anys
al veïnat i per les altures una
'senyora' torre de línia elèctri
ca.

Amb aquesta jugada, l'e
quip Terra de Benicarló, és a
dir la natura, perd estrepito
sament, una volta més, la
partida.

Com sempre, cap dels tèc
nics es preocupa pel medi.

5 - Un setmanari local.
El segon setmanari que fa més temps es publica a

Benicarló (el primer és la Veu), sembla que contínua
ment té la necessitat d'autoproclamar-se com "impar
cial, objectiu i plural". Aquesta obsessió per aparentar
ens recorda allò del: digues de què pressumeixes i

Una de les torres que han creat la polèmica et diré el que no tens.LL

o...

ns.-
(.)

E
n el camp de proves
del futur velòdrom per
a carreres d'obstacles

situats a l'avinguda del Papa
Luna i, en un sector anome
nat Caracola, va tindre lloc
una 'jugada magistral': va
repartir joc l'Ajuntament de
Benicarló, va descarregar el
fort xut Comsa o alguna cosa
així, i va coronar la jugada el
davanter Cobra, cedit per
Iberdrola per a aquest partit.

AUTO ESTELLER ESTELLER IMPORT

SEAT

GllrD
AuÓI.

Ctra. Nacional 340, Km. 142
Tel.: 964 40 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 'tliumenge
per Paco Del Castillo i Rodolfo Serrano

Bon bac i sense figa
4 - Benicarló, O. Bon bac i sense figa.
Res a veure amb l'espectacle futbo
lístic 'de la setmana passada.

Els aficionats estem
condemnats a patir les
irregularitats d'un equip
irregular. Les arts de
Mario Leardi i tota la
seua presumpta sapièn~

cia futbolística s'estave
llen davant la poca expe
riència dels jugadors i
les mancances d'una
plantilla massa curta i
sense homes de pes

Un dels traumes que van marcar
la meua infantesa -no tan llun
yana com es podria pensar- és

el que jo vaig batejar com "el de l'amo
de la pilota". Tots el xiquets que, com
jo, no podíem dur pilota a l'escola
havíem de suportar totes les humilia
cions que l'amo de l'esfèrica, gene
ralment tan corpulent com curt de
gambals, gosara de fer-nos. Tot
aquest escarni mereixia la pena si, al
final, et triava per formar part de qual
sevol dels dos equips. El moment cul
minant per a ell i tremebund per a
nosaltres es produïa quan, amb la
pilota sota el braç, i assenyalant-nos
amb el dit índex de la seua mà lliure
deia: "tu sí, tu no, tu no, tu tampoc, tu
si perquè em vas deixar copiar". Ell
sempre jugava. Una cosa pareguda
sembla que passa al vestidor del
Benicarló, on qui té el domini de la
situació imposa el seu criteri per Els aficionats del Benicarló estem
damunt de punts de vista diferents. condemnats a patir les irregularitats
Setmana a setmana l'aficionat veu d'un equip irregular. Les arts de don
amb estupefacció com el fill de l'en- Maria Leardi i tota la seua presumpta
trenador és fix a totes les aliniacions, sapiència futbolística s'estavellen
independentment del seu rendiment davant la poca experiència dels seus
al camp. Diumenge passat, al camp jugadors i les mancances d'una plan
del Fornàs del Port de Sagunt, Tosic tilla massa curta i sense homes de
va ser substituït al minut 16 de joc, i pes. Es veu que no li falten bones
vint minuts després, el Benicarló intencions, l ,!D'han dit que tracta els
estava jugant amb el juvenil Llapis de jugadors mésJoves com si fos el seu
central per la lesió de Leardi. Per què" avi, els saluda¡, els atén paternalment
va ser substituït Tosic? Pel que he i els dóna ànims constantment.
sentit, el COB va fer un partit infame, Pel que faa la classificació, la cosa
dolent de solemnitat. Resultat: Acero, no pot ser pitjor. El Benicarló ja ocupa

un dels tres llocs de descens. Vull
pensar que aquesta serà una estada
curta, que després de les tres setma
nes que vénen sense futbol la cosa
millorarà i que el Torre Levante:
Orriols, primer equip que ens visitarà'
el proper any i nuevo en esta plasa,
serà la víctima propiciatòria i se n'a
nirà cap al seu barri de València tan
carregat de gols com l'Albuixec.

Jo, per la meua part, m'acomiado
fins després dels Reis. Ara me'n vaig
a buscar la monumental cistella de
Nadal que m'ha preparat l'amo. Ja li
ho contaré. No li desitjo, pacient lec
tor, més felicitat avui que la que li
puga desitjar el 5 de setembre o el 23
de maig, i tampoc no li desitjo més
prosperitat per a l'any que ve que la
que li haja pogut desitjar anys pas
sats. Pense vosté que qui treu més
profit de tot aquest muntatge és El
Corte Inglés. Però per no ser consi
derat com un plutonià aprofitaré l'avi
nentesa per tal de desitjar-li a vosté, i
a tots, vinga, uns Bons nadals. Fins i
tot al regidor d'esports, Marcos
Marzal, que es pensa que sóc un
niñato i que em van donar el carnet
de conduir en una tómbola. L'única
tómbola que per desgràcia conec, a
banda de la dels entranyables
Hermanos Cachichi que vénen sem
pre per Sant Gregori, és la que tots
els dijous bossen a la televisió que
paguem de la nostra butxaca els
valencians de bona fe.

~:<::=;;- .~:E::::~<=>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

NOVA A DREÇA: Passatge sant Blai 2/cantonada sant Jaume
Tel/fax 964.47.56.98 • 12580 Benicarló
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El Juvenil va rebre una contundent ~ada 4-0

L'Acero els va deixar a zero

1a Regional Cadet
L'Alcora - Benihort 2-4

Diveristat de
resultats per

acomiadar l'any
futbolístic dels
nostres equips

16 GREGORIO SEGARRA .

Lliga Nord Benjamí
Benj. B - Benj. C 10-0
Benj. A - Alcalà 1-2

Lliga Nord Aleví
Aleví A, descans.

Aleví B - Aleví C 0-1

1a Regional Infantil
L'Alcora - Benihort A 1-2
2a Regional Infantil
Vinromà - Benihort B 8-3

esports@

E
I Cadet del CF
Benihort va guan
yar al difícil camp

de l'Alcora, en un partit on
sempre va dur la iniciati
va, i que en el minut 20 ja
guanyava per 0-3. Encara
que abans del descans
els locals es situaren 2-3,
en la segona part el
Benihort va dominar i va
poder golejar.

L'Infantil A també va
guanyar al camp de
L'Alcora, on els punts en
joc eren vitals en la clas
sificació.

Dels alevins, el derbi,
on el B va perdre contra
el C per 0-1..

Resultats:

Caracuel, interior dret

l'equip, únicament han de
posar les ganes de partits
com els de San Lorenzo o
Moncófar, tot arribarà.
Esperem que inicien millor
l'any 2000.

prés, amb gols de Martins,
els nostres ja guanyaven
per 3-0.

Quan Valera va entrar en
joc, va tornar l'espectacle i
en dos minuts el benicar
lando situava el marcador
en un 5-0 que pareixia defi~

nitiu. Fins al descans els
visitants únicament feren
un golet.

En la reanudació,
Alberto marcava pels foras
ters, però Martins i Valera
el contrarrestaren, aquest
últim amb un gran gol de
taló. Però aleshores els
castellans es van crèixer i
van colocar el marcador en
un ajustat 7-5.

Als darrers minuts l'es
pectacular Martins va sen
tenciar el partit.

mer equip del Benicarló, en
regional Preferent. Els
joves jugadors van ser
Dani Serra, lvan, Eloi
L10pis i Javi Flos, un dels
centrals amb més projecció
de la pedrera del Benicarló.

Per descomptat aques
tes baixes es van notar,
però no és cap excusa, ja
que els que van jugar
tenen tanta qualitat com els
que van estar amb el COB,
però no van tindre la sort
de cara, i el conjunt local '
va saber, en tot moment,
controlar la situació. A més
a més, la golejada hauria
pogut ser més amplia, però
el porter Johan, va aturar
un penal.

Cal continuar lluitant i
demostrant la categoria del
nostre juvenil, que té
homes capaços de salvar

7-5 (min. 38) Chechu; 8-5
(min. 38) Rafael Martins; i
9-5 (min. 39) Rafael
Martins (doble penal).

Incidències: uns 750
espectadors al pavelló
Poliesportiu Municipal de
Benicarló, xifra rècord de
l'any.

Impressionant l'ambient
que es va viure, el passat
dissabte dia 18, al pave

lló poliesportiu on quasi
800 persones es van donar
cita per contemplar una
nova victòria del conjunt
dirigit per Quique Fabregat.

El Proyastec va eixir a
per totes des de la xiulada
inicial, al primer minut, va
ser el propi entrenador
local el que inaugurava el
marcador. Sis minuts des-

~ KOSECKI MATEU

Acero - 4
COB Juvenil - O
Alineació COBJ: Johan;

Rodolfo, Isaac, Calvet;
Cucala, Rado, Caracuel
(Jesús Galan, mino 73),
Domingo, Abella, Joe Luis,
i Gonzalo (Ramia, mino 66).

Gols: 1-0 (min. 17); 2-0
(min. 32); 3-0 (min. 53); 4-0
(min.64).

Incidències: partit jugat
dissabte de vesprada al
Port de Sagunt.

Les baixes van c.ondi
cionar el joc del CD
Benicarló Juvenil el

passat dissabte al Port de
Sagunt, tot i la golejada de
l'Acero cal estar contents
perquè les quatre baixes,
eren d'homes que van
jugar diumenge amb el pri-

16 KOSECKI MATEU

El Proyastec va guanyar davant el Guadala~

Un ~Itre passeig a casa

Proyastec-Beyso - 9
Guadalajara - 5
Alineació Proyastec:

Chus; Chelete, Fabregat,
Astillero, Rafael Martins 
cinc inicial-, Valera,
Gustavo Marques, Vicente
Panadès, Flores i Alfonso
(p.s.).

Gols: 1-0 (min. 1)
Fabregat; 2-0 (min. 5)
Rafael Martins; 3-0 (min. 7)
Rafael Martins; 4-0 (min.
12) Valera; 5-0 (min. 14)
Valera; 5-1 (min. 14)
Chechu; 5-2 (min. 28)
Alberto; 6-2 (min. 29)
Rafael Martins; 7-2 (min.
33) Valera; 7-3 (min. 35)
Pepe; 7-4 (min. 38) Rubén;

-
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Mario Benito guanyador del
XIX Cross Ciutat de Benicarló

.... ',

.,

fÉJJ KOSECKI MATEU

EI matí de diumenge
passat, el Club
d'Atletisme Baix

Maestrat de Benicarló, va
organitzar el XIX Cross
Ciutat de Benicarló, prova
del Circuit Valencià, al
recinte del 'Circuit Méndez
Nuñez' de la població. A
més a més, es van fer les
proves locals dels Jocs
Escolars de la Generalitat
Valenciana.

El guanyador de la cursa
va ser el benicarlando
Maria Benito, del CA Baix
Maestrat, amb un temps de

32'37 minuts, seguit per
Ruswell Rodrigo, del CA
Castelló - Mislata, amb un
temps de 32'52 minuts, i
pel tercer classificat, Víctor
Ferrer del C. E. Esportiu
Vinaròs, amb un temps de
34'12 minuts.

En la categoria de pro
meses va guanyar Ivan
Murcia, del Castelló; en
veterans va guanyar Jesús
Flores, del Baix Maestrat.

En dones, Noemí
Bachero, del Castelló va
guanyar la cursa sènior. El guanyador de la cursa va ser M. Benito Foto J. Pascual

El Construcciones Malloms torna a guanyar en lliga
C.B. Almassora - 68
Contrucciones Malloms - 76

C.B. Benlliure 
Limpiezas Beltran -

53
44 Altres resultats:

L'equip sènior del C.B. Benicarló
va tornar a guanyar un partit al
campionat de lliga, derrotant a

l'Almassora, rival directe per la lluita
pel descens, en la seua pròpia pista.
El bon joc dels caduferos van trobar
els seus fruits.

Destacar la reaparició del pivot
Xerta, que estava lesionat.

A
mb tan sols set jugadores l'e
quip femení del CBB, el
Limpiezas Beltran, va caure a

la pista de l'equip valencià del
Benlliure. La curta plantilla, a causa
d'algunes baixes, va mermar molt a
les joves xiques dirigides per Manola
L1orach.

Cal animar-se i seguir lIiutant.

Junior Masculí
C.B. Almassora· 41
Ceramicas Rillo • 113

Cadet Masculí
Cadet Masculí· 70
Amics Bàsquet Castelló - 54

Informa T. Legler.

Reportatges, càmeres, accessoris, tot per a la fotografia

--A..."teII.cÏó ..-..-."'V'i.s
Tot 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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El dimecres 5 de gener, 19:15h, es farà

la cavalcada dels Reis Mags

DIVENDRES 24 DE DESEMBRE
~ Arribada del Pare Noel.
Cercavila pels carrers més importants de Benicarló, Av,
Marqués de Benicarló, Crist de la Mar, Joan XXIII, Joan
Carles I, Constituació, Pius XII i Plaça del Mercat, per l'arri
bada per mar del Pare Noel.
Lloc d'eixida: Port de Benicarló.
Hora: 18:30 hores.
DIVENDRES 31 DE DESEMBRE
~ Cross Popular de Sant Silvestre.
Organitzat pel Club d'Atletisme Baix Maestrat, popular XXII
Cross Popular de Sant Silvestre per un circuit tancat en la
població. S'obsequiarà a tots els participants
Lloc: carrer Ferreres Bretó.
Hora: 19:30 hores.
NIT DE CAP D'ANY
~ Festorra IV.
Organitzat per la Coordinadora de Penyes, quarta festa de
cap d'any, la tradicional Festorra, tot a celebrar l'inici del nou
mil·lenni.
Lloc: Annex Cobert del Pavelló Poliesportiu.
Hora: 24h hores.
BENICARLÀNDIA 1999
~ A l'Annex Cobert del Poliesportiu.
Fins al dijous 30, de 10 a 14h i de 16 a 20h, el parc infantil.

Ell~undonunca es su:flCiente, 2a setmana al Capitol

( Tarzan, segona setmana amb Walt Disney al Regio )

2a setmana de Pierce Brosnan com a 007

El Mundo nunca es suficiente
(Capitol), 2a setmana.Aamb la direcció
de lan Fleming, i el paper estel·lar del
007 amb Pierce Brosnan, que estarà
acompanyat per Sophie Mareou, i
Robert Carlyle, tornarem a gaudir de
les intrigants aventures que viurà l'a
gent secret més famòs del segle.

Una vegada més, el Capitol ens por
tarà l'emoció a la gran pantalla.

Tarzan (Regio), 2a setmana, basat
en la història de Tarzan of the Apes,
Walt Disney ens ofereix una bonica
pel·lícula on l'home mona haurà de pro
tegir uns investigadors, on està la bella

, Jane, dels caçadors furtius de goril·les.
La banda sonora l'encapçala Phil

Collins, i la pintura Mark Mancina.
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EL CÒMIC SETMANAL

DE XAVIER BURRIEL
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Cartellera de Cinema Benicarló i Vinaròs
del 24 al 27 de desembre
Benicarló Vinaròs B

TARZAN

Divendres
22:30

Dissabte
19:45 i 22:30
Diumenge

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

19:45 i 22:30

007ELMUNDO
NUNCAES

SUFICIENTE
Divendres

22:30
Dissabte

19:45 i 22:30
Diumenge

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

19:45 i 22:30

ELFIN
DE LOSDIAS

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
DEEPBLUE

SEA
(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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