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Tot i la Illi!ja, milers de
benicarlandos van celebrar

la seua festivitat

enicarló,
•1en romeria a

1San Gregori
Dins els actes dels 350
anys del Crist de la Mar
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!~ La carxofa de Benicarló molt I~'" Una panissola molt raspo-r torradeta, per als actors r- sa i aspra per a la televisió

amateurs del grup teatral autonòmica blavenciana,
benicarlando Teatro de Guardia, i en Canal 9 TVV, per la mànca de profes
extensió al seu director, Jos'j sionalitat a l'hora de donar les notícies
Ganzenmüller, per l'excel'lent represen-' de la manifestació del 6 de maig.
tació que van brindar al públic en. Informació tendenciosa, tergiversa
l'Auditori Municipal, durant tres dies, en .' da, manipuladora, falsa, nefasta, igno
l'estrena de l'obra Zeus -una comèdia'. miniosa, maligna, i descaradament
Aquesta disbaratada obra de Woody interessada cap als interessos desca
Alien va estar molt ben ambientada a rats i partidistes del PP.

Per sort sempre podrem canviar a
l'actualitat benicarlanda, amb gotetes del TV3, que encara que és de Pujol ...

grup La Cubana.

Q ue la festa de Sant qregori és tota una tradició a
la nostra ciutat, no en tenim el mínim dubte. Que
arrossega molta gent, igual. Que la tómbola

segueix sent un dels elements característics de les para
detes que se monten als voltants de l'ermita, també.
Però, hi ha una cosa que si ha anat canviant en els últims
anys. De les famoses pilotetes de drap cobertes de pell
(enguany, només una paradeta en tenia) amb les que s'a
cassava a les xiques, s'ha passat als pistolons, metralle
tes galàctiques, safes, spray d'escuma, i d'altres estris
d'aigua, que deixen xop el personal adolescent i d'altres
vianants que no tenen res a veure amb l'invent.

Aquest invent de la pluja automàtica li ha llevat el pro
tagonisme (que va durar generacions) a la piloteta de
drap, que deixava alguna que atra cuixa de les xiques
més roja que una tomata, i alguna galta (dels xics, per
supost) del mateix color, per la bufetada que es podia
rebre de la que havia quedat coenta. Ara, la cosa se n'ha
anat de mare, i ara només es va a veure qui fa una mica
més el burro. Això si, deixant com qui acaba d'eixir de la
dutxa al primer infeliç que passa pel davant. És clar que
amb el dia passat per aigua que vam tindre tots anavem
un poc igual, però no era necessari qu els nostres ado
lescents acabaren amb la pell de gallina o com pollastres
escaldats.

Ah, una cosa més, es curiosa aquesta moda, recient
instaurada, de rebre als sants i demés personatges
bíblics amb coets i focs d'artifici. Serà que així és deuen
fer més valencians?
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Més de 10.000 persones van RY,jar, tot i la Illi!ja, a l'ermita

Els benicarlandos tornen a retre
homenatge a Sant Gregori

Milers de benicarlandos,van gaudir de les moltes racions de paella
que es repartíem a Sant Gregori, Gica S.

IÓ! ISMAEL MATEU

Benicarló va tornar ha gaudir de la
festivitat de Sant Gregori. Un any
més els veïns d'aquesta ciutat van

abarrotar l'ermita i els seus voltants,
escrivint una altra pàgina memorable
dins les tradicions benicarlandes. La
confraria Amics de Sant Gregori va
preparar els actes que, a pesar d'estar
acompanyats -en alguns moments del
dia- per la pluja, van gaudir més de
10.000 veïns. "Cada any es torna a
sentir més profundament el respecte i
devoció cap a Sant Gregori, i els
veïns, una vegada més han donat res
posta en aquesta celebració", desta
cava Manola Rico, president de la con
fraria Amics de Sant Gregori.

Des de les nou del matí l'església de
Sant Bartomeu es va col'lapsar de
veïns, en un número aproximat de
3.000, per a donar pas a la Romeria, en
la que es va transportar la imatge del
sant, pel Camí de Sant Gregori, fins a la
capella de l'ermita. Els membres
d'Amics de Sant Gregori van regalar a
l'eixida, com mana la tradició, les rame
tes de romer als assistents, venent
també els tradicionals mocadors verds,
a 500 pessetes, els beneficis dels quals
es destinen íntegrament a aquesta festi-

La Reina de Festes, Àngela Rico, amb la seua Cort d'Honor van ser les amfitriones
en l'eixida de la Romeria de Sant Gregori a l'esglesia de Sant Bartomeu Gica S.

vitat: "amb la subvenció de bar a l'ermita.
l'Ajuntament, que és molta, no és A la capella es va celebrar la missa
suficient per a sufragar totes les des- Major, en honor a Sant Gregori, mentre
peses que comporta aquesta celebra- el foc i la llenya es preparaven per a
ció, per això venem mocadors i també donar vida a les més de 30 paelles, gra
demanem colelaboració a altres asso- tuïtes, que van poder degustar tots
ciacions, com la de la Residència aquells presents que van guardar Ilar
d'Ancians, així com a firmes comer- gues cues pacientment. La germandat i
cials, a les que els agraïm la seua el bon ambient va regnar durant tot el
aportació", va indicar Rico. Durant la dia, els més menuts, com sempre, es
romeria, i a mig camí, es van entregar dedicaven a batallar amb aigua, mentre
les clàssiques paperines amb confits, que els més granets, després del seu
que van endolcir els romeus fins a arri- plat de paella, no perdien ull a les cartes

disputant la típica partida de gUinyot.
Com sempre, les entitats i associacions
de costum, van montar els seus txirin
guitos, per a recaptar fons per a les
seues activitats de la resta de l'any, igual
que no van faltar les sorolloses tómboles
i les anomenades 'paradetes de confits'.

A mesura que passava la vesprada,
els presents anaven abandonat l'ermita,
mentre que els més tradicionals van
esperar fins a les 20h, per a abaixar el
sant, una altra vegada en romeria, al
nucli urbà, on es va passejar la imatge
per la localitat, per a acabaraiiib un
espectacular castell de focs d'artifici, de
Pirotècnia Tomàs, que va posar el colo
fó a una bella i intensa jornada.



o local La Veu de Benicarló, 12 de maig de 2000

La commemoració dels 50 anys de la coronació de
la Mare de Déu de la Mar reuneix unes mil persones

Cal destacar, que el
caràcter religiós de
Benicarló ha quedat patent
una vegada més, sent en
aquesta ocasió, la imatge
de La nostra Senyora del
Mar, el centre de tota ala
bança. La devoció cap a la
verge benicarlanda, conten
els religiosos del lloc, que
va quedar eclipsada quan
va créixer l'amor al Crist de
la Mar fa ara 50 anys. Va
ser llavors quan el rector,

Salvador Duart, amb motiu
del tercer centenari de l'arri
bada del Crist de la Mar, va
voler que es fera més forta
la devoció a Santa Maria.
Escrivia en l'hora parro
quial: "Junt amb l'exalta

, ció centenària del Sant
Crist, l'exaltació de Santa
Maria del Mar. Un dels
fruits del Centenari serà
tornar a La nostra Mare,
Santa Maria del Mar, tot
l'esplendor i magnificèn
cia de l'edat d'or de la
devoció benicarlanda a
Santa Maria". Com bé va
indicar així es va fer, i enca
ra avui en dia segueix sent
patrona de la ciutat junt
amb els sants Bartomeu,
Abdón i Senén.

Destacable i necessari
és recordar que va ser el 3
de juliol de 1983 quan es va
inaugurar el temple de
Santa Maria de la Mar i que
en 1976 va nàixer la tercera
parròquia de Benicarló
dedicada a la Mare de Déu
del Mar.

Imatge de la ofrena a la Mare de Déu de la Mar J Pasqual

encapçalades pel tinent
d'alcalde, Juan Antonio
Mañà La comitiva va partir
minuts abans d'iniciar-se
l'acte religiós des de la
capella de Sant Pere apòs
tol fins a la parròquia de
Santa Maria de la Mar. El
bisbe, emocionat per la
multitudinària resposta del
públic, va destacar la
importància de la comme
moració i l'estima a les tra
dicions dels benicarlandos.

f6 ISMAEL MATEU

Benicarló va congregar
prop de mil persones
a la parròquia de

Santa Maria de la Mar on
es va celebrar una missa
Major presidida pel bisbe
de la diòcesi de Tortosa, .
Xavier Salinas, sent l'acte
central de la commemora
ció dels 50 anys de la coro
naGÍó de la Mare de Oéu de (
la Mar, copatrona de la ciu
tat. Aquest va ser un altre
dels nombrosos actes de
l'any del 350 Aniversari de
l'arribada de la imatge del
Santíssim Crist de la Mar.

La multitudinària celebra
ció va reunir les dames de
les entitats culturals, espor
tives i socials de la ciutat
del Baix Maestrat, que van
retre homenatge a la verge
amb una ofrena de flors.
Per a exaltar més aquest
acte, va cantar la missa
Major la Coral de la Gent
Gran dirigida per Antonio
Ruiz. Tampoc no van faltar
les autoritats locals

•L•sTRIBENS
Construcción y montaje

de naves prefabricadas de ho rnigón
Tel.: 964 47 33 42 - 608 06 93 95 Benicarló

l8.00m. lotcl ~de(¡o~

Li
1775m. exterIor pilors
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Els comerciants demanen l'anul-Iació ,

de la reparcelació de l'antiga Palau

La Unió de Comerços signa un conveni
de coHaboració amb Caixa Penedés

La Unió de Comerços de Benicarló i Caixa Penedés
han signat un conveni de coHaboració, mitjançant el
qual l'entitat financera desenvoluparà un seguit de
serveis i productes adaptats a les necessitats d'es
talvi i negoci dels membres de l'esmentada unió. En
la imatge, el moment de signar aquest conveni.

ja que els comerciants
col-laborem activament
amb elles, tot el contrari
que una gran superfície
comercial, que només tre
balla en funció dels seus
propis interessos".

cions, Sense favoritismes,
Els comerciants, a més

de recordar-li que són un
col-lectiu format per més de
500 famílies, i que ells "són
un fort suport per el sos
teniment d'entitats locals,

d'una superfície" comer
cial?", A més a més afir
men que, segons els seus
coneixements, "a
Benicarló no s'ha actuat
d'aqueixa forma en cap
altra ocasió. S'està per
metent un tracte de favor
que arrasarà els projectes
de futur del comerç a
Benicarló",

Els comerciants van des
tacar que no estan en con
tra de la implantació de
s'uperfícies comercials, dins
de la legalitat, però li van
expressar a l'alcalde, les
seues queixes pel fet que
"facilite la implantaciQ,
d'una nova, requalificaní t ~~~~~~~~~~==-- -:..-__----=:::;
terrenys que estaven des- "
tinats a zona verda", .
L'escrit acaba amb la peti
ció de l'anul·lació de la pro
posta del pp referent a la
requalificació, així com que
quan s'atorguen llicències
d'istal'lació, és faça per a
tots en les mateixes condi-

J6 REDACCIÓ

L
es tres associacions
de comerciants de
Benicarló, la Unió de

Comerços, la Pymec, i
l'Associació de Venedors
del Mercat Central, es van
reunir per analitzar la situa
ció en què es troba la fase
de requalificació dels
terrenys de l'antiga fàbrica
de Palau, que es vol habili
tar com a zona dotacional i
facilitar la implantació d'una
altra gran superfície comer
cial a la localitat. El resultat
de les conversacions ha
estat l'emissió d'un escrit a
l'alcalde de la localitat,
Jaime Mundo, en el que se
li formulen diverses qües
tions.

A l'escrit, al què ha tingut
accés La Veu, se li pregun
ta a l'alcalde "per què afa
vorir la requalificació
d'uns terrenys per a facili
tar la futura implantació

José Este,lIer, nou preside~t de l'associació
j

de discapacitats COCEMFE Benicarló
J6 ISMAEL MATEU

L'Associació de Persones

Discapacitades Físiques

COCEMFE Benicarló va ele
gir, durant el transcurs de la seua

primera assemblea general, a José

Esteller com nou president. A més a
més, els responsables de la nova

junta directiva estan a l'espera de la

confirmació de la validació dels
estatuts de l'entitat, que es troben

en fase de legalització.

La nova junta directiva de
, . .' ~

COCEMFE Benicarló ha ql,Jedat
composta de la següent 'manera:

Vicepresident, Benito Foix; secreta-

ri, Agustín Albiol; Tresorer, Manolo

Ayza; Vocals, Jesús Piñana, Carlos

Roig, Nicasio Guarch, Fina Serrano,

i Mercedes Companys.

José Esteller: "l'entitat
s'ha constituït per a millo
rar la integració de les per
sones discapacitades dins
de la societat, millorar i
buscar llocs de treball"

Des de la nova direcció de

COCEMFE Benicarló, qUe com
sempre compta amb el total suport

de COCEMFE Castelló, es vol des

tacar que "l'entitat s'ha constituït
per a millorar la integració de les

persones disç,apacitades dins de

la societat, m:r forar i buscar llocs
de treball, i ajud'ar en tots els pro

blemes que tinguen els seus afi
Iiats", assenyalava José Esteller, el

seu nou president, qui deixava les

portes obertes a tots aquells, disca

pacitats o no, que s'identifiquen amb
aquesta causa, a formar part de la

mateixa.
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Presentada la 12a edició del Festival de
Cinema de Comèdia de Peníscola a Madrid
J6 ISMAEL MATEU

Aun mes vista de l'inici
de la XII edició del
Festival Internacional

de Cinema de Comèdia de
Peníscola, la direcció va
presentar la programació ofi
cial del festival en el decurs
de la Gala de la Diputació
Provincial de Castelló, que
es va celebrar anit al Museu
Thyssen de Madrid. A més
dels principals aspectes
cinèfils, destaquen les dife
rents activitats que es
desenvoluparan del 5 al 10
de juny a la Ciutat de la Mar.

La Jaula de las Locas,
representació teatral dirigida
per Àngel Alonso, amb

actuació estel· lar de Paco
Morim i Joan Pera, serà un
dels esdeveniments més
esperats el dimarts dia 6. Els
concerts també tindran
importància al festival, amb
les actuacions' de Mónica
Molina, Dr. Esplosion, i
Betlem Arjona, sent la carpa
del festival el seu lloc d'ac
tuació. També destacar les
diverses exposicions de pin
tura, la de Beatriz Guttmann,
i la de cinema, amb la
col'lecció de Pato
Ballesteros, El Cinema des
dels seus orígens. Per la
seua banda la Diputació de
Castelló ha creat el premi
Costa de la Tarongina de
Cinema, concedit en aques
ta ocasió a l'Acadèmia

Espanyola de les Arts i les
Ciències Cinematogràfiques.

A més a més, es realit
zarà el curs de Cinema, La
Comèdia de la Vida dins els
cursos d'estiu de la UJI. Es
practicarà l'anàlisi cinema
togràfica de diverses

pel·lícules. El curs serà,
impartit pel professor de
Guió de l'ECAM Juan Tébar.
Així mateix es presentarà el
llibre de la 12 edició del fes
tival, que portarà per nom
Amb Alfredo Landa hem
topat.

Presentació del 5é Campus de Bàsquet de la C.V.

J6 REDACCiÓ

L
'Organisme Autònom d'Esports
de l'Ajuntament de Benicarló, en
col'laboració amb la Federació

de Bàsquet de la Comunitat
Valenciana, organitzarà el V Campus
de Bàsquet de la Comunitat
Valenciana que, per segona vegada
consecutiva, es desenvoluparà a la
localitat del Baix Maestrat:
"Benicarló ens ofereix, a més d'un
marc immillorable d'infraestructu-

res per a la pràctica del basquet
bol, un entorn immillorable de cara
als joves participants, al tindre una
oferta turística, lúdica i històrica
molt interessant perquè els xavals
puguen gaudir de l'estiu coster",
assenyalava Salvador Fabregat,
president de la FBCV.

El campus se celebrarà en dues
setmana on participaran 90 joves per
setmana, les dates són del 12 al 18
de juliol, i del 18 al 24 d'aqueix mateix
mes.

La FBCV es farà càrrec del pressu-

post, juntament amb les quotes d'ins
cripcions, mentre que Benicarló
posarà les infraestructures. Està pre
vist desenvolupar altres tipus d'activi
tats alternatives, com la vela, wind
surf, i piragua. Els joves amb edats
d'entre 9 i 15 anys, podran gaudir
també d'activitats recreatives, cultu
rals, i altres serveis complementaris
com la piscina, sales de joc, sales de
televisió, etc.

Els benicarlandos interessats en
inscriure's, poden fer-ho a l'ajunta
ment.

RÀDIO BENICARLÓ

EMISSORA MUNICIPAL
107.3 FM

..; ~===;;;;===~==========================================~
Méndez Núñez, 91

Tel.,. 47 35 44
BENICARLÓ

d

lA NOSTRA TELE
Avda. Marqués de Benicarl6, 27

Telf. 471983
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L'OlC de Traiguera amb les dones empresàries

El Projecte Europeu NOW amb les dones empresàries

JÓJ DIC TRAIGUERA

L
'Oficina d'Iniciatives

.Comunitàries de
l'Ajuntament de

Traiguera ha organitzat una
acció dirigida a les empre
ses de la comarca gestio
nades per dones dins del
Projecte Europeu NOW
"Noves Vies Cap a la
Igualtat". En aquest sentit,
es faciliten punts de troba
da, formació, bases de
dades, i desenvolupament
d'estratègies de cooperació
o serveis compartits. Per a
analitzar aquesta marc
empresarial, es realitzaran,
durant el mes de maig, tres
meses de reflexió sobre
temes d'interés per a les
participants, vinculant-los
amb la possibilitat de crear
o participar en xarxes de
dones empresàries, sem
pre en poblacions de la
comarca del Baix Maestrat.

La primera taula tractarà
sobre "Xarxes de dones
empresàries: una expe
riència real", actuant com
a ponent, María Castillo,
representant del Projecte
Euromamprendre Femení
de la Mancomunitat
Intermunicipal de l'Horta
Sud. La segona abordarà
el tema "Màrqueting i
atenció al client", a càrrec
de Juan Zaragoza, consul
tor especialitzat en gestió
de Recursos Humans,
Comunicació i Màrqueting.
L'última se centrarà en el
"Comerç i lnternet", inter
venint, Juan Valea, respon
sable del Programa de
Cooperació de la Direcció
General de Comerç i expert
en Comerç i lnternet.
Després d'aquestes jorna
des, l'OlC elaborarà una
memària que inclourà les
conclusions obtingudes a
les taules de reflexió per a

avaluar propostes que
puguen aplicar-se poste
riorment.

Destacar altra vegada,
que l'Oficina d'Iniciatives
Comunitàries de
l'Ajuntament de Traiguera
té previst participar en les
jornades i l'exposició de
productes divulgatius "La
inserció laboral dels
joves dins de les
Iniciatives d'Ocupació
Youthstart", organitzades
per l'Ajuntament de
Castelló per als dies 1Oi 11
de maig al Casal Jove. A

través d'un estand l'OlC
presentarà tots els produc
tes elaborats fins a la data
dins de la Iniciativa
Youthstart (5 llibres, 3 revis
tes, 1 vídeo, 1 CD Rom
interactiu, i 3 pàgines Web).
També s'informarà sobr~

els distints tipus de vies
d'accés a l'ocupació i es
farà una demostració d'o
rientació laboral utilitzant
les noves tecnologies: el
CD Rom "La brúixola
laboral" i un ordinador
portàtil.

JÓJ lES RAMON CIO

C inc alumnes de l'lES Ramón
Cid de Benicarló s'han clas
sificat per a participar a la

fase autonòmica de la XI
Olimpíada Matemàtica, després
dels seus grans resultats a la Fase
Provincial que es va celebrar en
l'ermita de la Mare de Déu de

FOTO - ESTUDIO

Gràcia de Vila-real.
Els alumnes classificats van ser,

en la categoria de 12 a 14 anys:
Claudía Borras, Juan. José
Montfort, Elisa Alonso, i Adrian
Pauner. A més a més, en la de 14
a 16 anys, Mikel Arizaleta també va
obtindre la seua classificació per a
l'autonòmic, que es desenvoluparà
en la seu de la UJI el dia 27 de

maig, i a l'Alberg Juvenil de Morella
el 28 de maig, sent acompanyats
pels professors Josep Castan i
José María Salan. D'aquesta fase
eixiran els tres representants de la
Comunitat Valenciana que partici-

.paran a la Fase Nacional que se
celebrarà a una ciutat de Catalunya
l'última setmana de juny.

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

Especi~~itzats en
reportatges de bodes
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(C.P. Mestre Francesc Catalan)
ADMISSiÓ D'ALUMNAT ALS

CENTRES DOCENTS CURS 2000/2001

U
s recordem que el procés d~ad'missió d'alumnat
d'Ensenyaments Bàsics: Educació Infantil i
Educació Primària serà del 10 al 17 de maig" per

aquest motiu si teniu un fill la en d'edat d'accedir a l'es
cola caldrà que passeu a començament de maig pel
centre a recollir el full de sol'licitud o si coneixeu algun
veí que estiga en aquesta situació us agrairíem que el
informareu també d'aquesta opció,

Documents a presentar per a sol'licitar l'admis
sió al centre que s'hi demana en primera opció:

1. Sol· licitud ajustada al model oficial lliurada al
mateix centre

2. Fotocòpia del llibre de família de l'alumne sol·lici-
tant .

3. Fotocòpia de la Renda anual de la unitat familiar
corresponent a l'any 1998 o Certificació de l'Agència
Tributària de no haver presentat la declaració.

4. Fotocòpia del DNI o d'un rebut on es consigne el
domicili.

5. Fotocòpies de documents acreditatius d'altres cir
cumstàncies.

.Calendari:

Presentació de sol, licituds, del 10 al 17 de maig
Assignació de places per part dels centres de 18

opció, fins el 19 de maig
Assignació de places per part dels centres en 28

opció o 38 opció, fins el 25 de :maig
Publicitat de llistes provisionals, el 30 de maig
Termini per reclamar davant el Consell Escolar, fins

a 1'1 de juny
Publicitat de llistes definitives, el- 2 de.juny
Termini per reclamar davant la Comissió Municipal

d'Escolarització, del 2 al 7 de juny
Formalització de la matrícula,' del 5 fins al16 de juny

Podeu trobar mésinf9rmació sobre el procés de
matriculació i les vacants existents a la web de l'esco
les. Sol.liciteu l'adreça electrònica en el vostre centre.

NOM

DOMICILI

Fitxa de subscripció
COGNOMS

POBLACIÓ CP TEL.

Se subscriu a La Veu de Benicarló, per l'import de: O 4.680 PTA (52 números, anual, bonificació 10%) prorro
gable si no hi ha ordre en contra. Als enviaments fora de Benicarló caldrà afegir 2.000 PTA anuals.

Forma de pagament: O Domiciliació bancària

Remeteu aquesta butlleta i la domiciliació bancària per 4.680 PTA (52 níuneros, anual) a Associació Cultural la Feram de
Benicarló (CI Sant Francesc, 95 Casal Municipal- 12580 Benicarló)

-.§..i.gnatura:-- __ - - -- - "_,- -- .. -do - - - -- -- ---de-20.o.o--- -- - - - - - _..

Domiciliació bancària
BANC/CAIXA

ADREÇA

NOM [ COGNOMS DEL TITULAR DEL COMPTE

Codi de Compte Entitat Sucursal

POBLACIÓ

Control Compte número

ep

Senyors: els demano que, fins a una nova ordre, atengueu els rebuts que els presentarà l'Associació Cultul'alla'Fel'am de Benical'ló per l'im

port de subscripció a La Veu de Benicarló.

n

Signatura: d de 2000
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Zeus va treure el somriure dels benicarlandos

Els actors amateurs de Teatro de Guardia destacaren I. Mateu

il'JJ MAROOI

L
'Auditori Municipal de
Benicarló va congregar
a més de 200 persones

per a presenciar l'estrena de
l'obra teatral 'Zeus - una
comèdia .', de Woody Alien,
una desbaratada obra repre
sentada pel grup amateur
benicarlando Teatre de
Guàrdia, dirigit per Josi
Ganzenmüller, els qui van
delectar als presents amb
aquesta divertidísima i des
baratada comèdia.

Ganzenmüller ha sabut
adaptar a la perfecció aques
ta comèdia, acostant-la a
noms i llocs comuns de
Benicarló i comarca, al
mateix temps que ha incor
porat algun còmplice senyal
dedicat al prestigiós grup tea-

tral La Cubana. És impres
sionant veure com entre el
públic, aquests actors ama
teurs es desenvolupaven
com si de quelcom comú es
tractara. L'escena transcorre
en un marc totalment nou,
com representar una obra
dins d'una obra?, els actors
intenten convéncer el públic
que tots som ficticis, tots som

els actors i protagonistes
d'una altra obra teatral, que
som còmplices d'un somni, o
potser d'un caprici, i que
sempre existirem mentre el
director de torn així ho desit
ge.

La mescla d'èpoques, l'an
tiga Grècia amb l'inici del nou
mil'lenni, l'existència d'es
claus i de telèfons mòbils al

mateix temps, o la referència
a persones, llocs, establi
ments, i expressions de l'ac
tual Benicarló, van deslligar
les rialles continuades d'un
públic que va saber encaixar,
a la perfecció, aquest estil
esvalotadament i totalment
diferent, al clàssic estil de
representació teatral: Rafa
Sanchez i Agus Foix,
Hepatitis de Rodes i Diabetis,
respectivament, junt amb la
resta d'actors - van participar
20 amateurs -, van saber
expressar l'humor al més alt
nivell, deixant un públic total
ment entusiasmat que es va
alçar dels seus seients per a
acomiadar un altre nou èxit
del grup benicarlando Teatre
de Guàrdia.

anàlisi musical
els 1O de la veu

per Adrian Esteller

Joe Satriani, el só del nou segle

A
' mb el nom d'Engines ot creation,

" nàix el nou projecte creatiu del
neoiorquí Joe Striani, el més

prestigiós i guardonat guitarrista i com
positor de la dècada. El seu nou só,
està carregat de textures electròni
ques, amb hip-hop... una evolució a
l'vanguarda de la música contemporà
nia.

Els amants de les sis cordes van
veure el darrer deixebleavantajat de

Jimi Hendrix.
La seua tornada s'endisa als seus

llargs recorreguts instrumentals, enca~

ra que aquesta vegada la seua guitarra
manté un animat diàleg amb un orde
nador, les noves tecnologies han estat
punt d'eixida per a ell. Però el feeling
dels seus dits es virtuós.

Aquests són els to de La Veu:
1 - Marta Méndez - Querer i no

poder.
2 - Roger Hodgson - Hungry.
3 - Atlàntida - Mermelín.
4 - Marcos L1unas - La reina de las

diosas. ,~

5 - Serafín Zubiri - Colgado de úh
sueño.

6 - Jan Améric - Vine.
7 - GuiHermo - Madre. .

. 8 - M2M - Don't say you love me. ;
9 -.Jon Secada - Stop. '
10 - Joe Satriani - Engines of ...

e s 1;~d.i<> C~__-----""......:;....: .....--:-:~~=:::::.=::c=:::;;~:..

Reportatges, càmeres, accessoris, tot per a la fotografia

-A..-te..c:ió ......""'lV:is
Tòt tipus de tamanys. Tols 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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Llibres: Ni un pam de nets
J6 JOSEP M. SAN ABDÓN

RAFEL SANTAPAU.
Segon protocol. Lleida.
Pagès editors. 2000.

Rafel Santapau és un
benicarlando que
porta molts anys

vivint a Balaguer on és
professor de Llengua .i
Literatura a un institut,
això fa que segurament
ací al seu poble la seua
producció teatral no siga
massa coneguda i encara
és inèdita dalt dels nos
tres escenaris en aquests
temps que el teatre viu els
millors moments a casa
nostra.

Tanmateix Rafel
Santapau porta ja edita
des cinc obres teatrals i
ens consta que en té
encara un bon grapat més
d'inèdites. La darrera, de
la que ara ens ocupem,

ens presenta la història
d'una "Corporació" de la
que formen part una dot
zena de persones i que
entre tots controlen l'ener
gia, les comunicacions,
l'armament, les finances
internacionals... , i que fan
anar el món per allí on
volen, ara engeguen una
campanya de premsa per
a manipular la gent o
organitzen una guerra a
qualsevol lloc del món.
Però no es conformen
només amb això, alguns
d'ells pretenen encara ser
els més poderosos entre
els poderosos i presidir la
Corporació,' i per això són
capaços de fer qualsevol
cosa per a aconseguir el
poder total.

L'obra està lliurement
inspirada en el "Llibre de
les bèsties" de Ramon.
Llull, on recordem que Na
Renard (la guineu), diri
geix una conspiració con-

tra el Lleó, elegit rei dels
animals, fingint que està
de la seua part. I algun
dels exemples de l'apòleg
de Llull s'havien inspirat
en un antic llibre hindú, el
"Kalila i Dimna", per tant
l'autor ens ve a dir que les
persones humanes han
canviat ben poc amb el
pas dels segles, el poder,
els diners, el sexe.. .for
men les principals motiva
cions de les seues vides.

L'obra està lliu
rement inspirada
en el "Llibre de
les bèsties" de
Ramon, Llull, on

recordem que Na
Renard (la gui
neu), dirigeix

una conspiració
contra el Lleó

Aquesta obra s'allunya
bastant de la majoria de
les obres que pugen ara
als escenaris, que són
generalment políticament
correctes, i s'acosta al
teatre de A. Boadella o
Darío Fo pel to directe
amb que s'expressen els
personatges. Però on més
es podrà gaudir d'aquesta
obra és veient-la dalt d'un
escenari, ja que només
llegint-la els personatges
ens resulten de vegades
massa esquemàtics, l'au
tor que n'ha estat cons
cient d'això escriu en la
primera acotació "l'acció
pròxima a la farsa", d'a
questa manera estem
segurs que s'aconseguirà
l'autèntic efecte catàrtic.

Representació teatral de Caperucita Roja,
versión Moderna, de L'Escenari

J6 ADRIAN EsTELL ER

L'Escola Teatral de
Benicarló, L'Escenari.,
va representar el pas

sat dissabte i diumenge a
l'Auditori Municipal.
Caperucita Roja, (versió
moderna). Es tracta d'una
adaptació sota la tutela de
Josi Ganzenmüller, on es
troben variats personatges
de diferents comptes cla
sics: els tres porquets, el
gat amb botes, el princep
blau, ventafocs, dràcula... i
per supost· caputxeta ver
mella. A la interpretació una
docena de artistes, amb

.. edats entre 9 i 14 anys, que

per tercer any consecutiu
donen vida a aquesta esce
nificació. Es pot apreciar un
puntet de sentiments, Lara
Ros, Caputxeta vermellla,
Mostra el caracter interpre
tatiu.

Totes les actrius i
actors ho van

saber donar tot
de si mateixos,

amb entusiasme i
il·lusió

Raul Beltran (el porquet),
pot convertir-se en un bon
cómic

Olatz Ros, ventafocs, és
desenvolupa amb natural
gràcia.

Totes les actrius i actors
ho van saber donar tot de si
mateixos, amb entusiasme
i amb il·lusió. Creant una
bona obra còmica per a
totes les edats.

Fent de la interpretació,
una cosa fàcil. Només el
pas dels anys dirà si volen
ser artistes, peró a més a
més, per a ells ara es una

activitat que els fa forts com
a essers humans. Els
uneix amb noves amistats i
inverteixen el seu temps en
alguna cosa que els agra
da.

Sempre serà millor aixó,
que estar per ahí tirats
cruspint-se porqueries.

Una vegada més, aques
ta escola de teatre amateur
ha estat a l'alçada del nivell
teatral de Benicarló.
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Un altre contenidor
cremat. Prou!!!

societat ®

J6 REOACCIÓ

La Foto Denúncia

Un altre brot de vanda
lisme va aparèixer la
passada setmana a

Benicarló, concretament al
carrer doctor Fleming, on
una banda de joves, d'edats
compreses entre 12 i 16
anys van dedicar-se a tren
car papereres i, fins i tot,
van cremar parcialment
aquest contenidor.

La Policia Local de
Benicarló va identificar els

joves, i els té controlats per
evitar futures accions d'a
quest tipus.

Des del Consell de
Redacció de La Veu volem
tornar a demanar les actua
cions necessàries per tal
d'aturar aquests actes.

Hem de pensar que es
tracta de objectes públics
per al bon ús dels ciuta
dans, i no per a divertir-se.

Demanem més civisme.

. i4J LA COLLA' OELS TAFANERS

1-Les aparences poden enganyar
Diuen que a la fira de Turisme de Barcelona s'ha

mostrat una maqueta del Port Esportiu. No saben si
també han mostrat els edificis que impediran la visiÓ
de la mar des del Passeig Marqués de Benicarló i la
brutícia que produiran les naus industrials a edificar
damunt el mur de llevant. Segurament no és or tot
el que llueix.

2-"1 Love You"
A la vista d'allò que s'ha succeït a l'últim Ple

Municipal, on es van votar 23 punts en tres quarts
d'hora, sense debat ni confrontació, sospitem que a
la Corporació també l'ha afectat el virus" I love you".

3-Mañà fa mèrits
Pareix que el regidor Mañà, s'està postulant com

a futur alcalde de Benicarló: l'hem vist repartir plats
de paella a l'Ermita de Sant Gregori. Mèrits que fa
el xicii

4-Diada de Sant Gregori
El dia de la festivitat del copatró de Benicarló,

l'associació "Amics de Sant Gregori" va preparar un
esmorzar per periodistes i autoritats civils, judicials,
militars i eclesiàstiques. La nombrosa presència de
membres de l'oposició va contrastar amb quasi total
absència de l'equip de govern. Qui ho diriaii

5-Barça - València
Després del partit de semifinals de la Lliga

Europea de Futbol, mentre el València C.F ja pot
anar a Paris, el Barça i el seu entrenador se'n
podrien anar tots plegats a "parir" i i

.. ~. ;

(70[[).
ÀUÓI

AUTO ESTELLER

SERT

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

ESTELLERIMPORT

~
Entrada taller: passeig Febrer Soriano

Exposició: Av da. Magallanes, 1
Tel.: 96447 17 08 Benicarló
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de diumenge a diumenge -
per Paco Del Castillo i Rodolfo Serrano

Bona nit, cresol

a:q

Després de l'espatarrant desple
gament matemàtic que li vaig
oferir la setmana passada, on

va quedar ben clar el meu escandalós
domini de l'estadística, he de reconéi
xer la inutilitat de la meua ostentació.
Tota la meua argumentació, basada
en impecables càlculs de probabili
tats, se n'ha anat a terra com un cas
tell de sorra atacat per la oia asesina
de la coneguda cançó de Peret Una
lagrima cayó en la arena. La meua
acurada exposició partia de la base
que el COB guanyaria els tres partits
que li restaven. Com es va demostrar
diumenge passat al Camp Municipal
de la Carxofa de Benicarló, aquesta
era una hipòtesi de partida de més
que improbable compliment.

Una vegada més, el Benicarló ens
va decebre a tots els incombustibles
que, malgrat estar més cremats que
la pipa de Manitou, continuem pujant
diumenge rera diumenge per patir
amb el nostre equip la seua pèssima
campanya esportiva. Tot el goig que
teníem durant el descans després
d'haver remuntat el 0-1 de costum
amb dos sensacionals gols de Joaqui,
se'n va anar al pacte de la gana en
marcar-nos els del Port de Sagunt els
dos gols de la victòria (d'ells, és clar)
quan només faltaven deu minuts per
al final. Una vegada més, el nostre
elegant entrenador, En Francesc
Vicente, va tenir escalfant el jove
Gonzalo una exagerada estona per
substituir-lo per Bel quan el lluitador

Joaqui ja feia quasi tota la segona
part que li demanava el canvi perquè
ja no podia més. A destacar durant el
descans un espectacular xut des de
fora de l'àrea del desaprofitat Mateu
que es va colar pel centre de la porte
ria com autèntic obús.

Davant aquesta nova desfeta jo
em pregunto: ens mereixem el que
ens està passant?, amb tot el que
hem sofert aquesta temporada, no hi
haurà una mà, divina o humana, que
ens ajude una mica? Hi ha qui diu que
hi haurà una petita reestructuració i
que potser es salvara el millor (o
menys pitjor) avantpenúltim dels qua
tre grups de la preferent i que, si això
es confirma, tenim moltes paperetes
a la rifa. Ja estaria bé que per una
vegada els despatxos de la federació
valenciana de qualsevol esport ens
afavoriren en alguna cosa i no ens
deixen amb el serení a l'aire com la
majoria de les vegades.

Ara ens queden dos partits i enca
ra ens trobem a cinc punts per baix
d'EI Puig de Santa Maria, que per a
més fotesa, va perdre diumenge pas
sat el seu partit davant el Borriana B.
Per a més escarni, hi ha moltes pos
sibilitats que els valencianets no
guanyen cap dels dos partits que els
queden per l'entitat. dels seus rivals
(Almassora i Cé!stelló), mentre que el
Benicarló tampoc no seria difícil que
perdés els seus dos partits vist el que
hem vist. Total, un desastre, però vir
tualment encara no som carn de pri-

mera regional.
En canvi, qui sí que es veu que ha

salvat la categoria matemàticament
ha estat el Juvenil després del resul
tat aconseguit aquest cap de setma
na. Una alegria per al futbol local des
prés de tanta i tanta incompetència.

Aprofitant que l'Ebre passa per
Miravet m'agradaria, si m'ho permet,
formular una teoria esperpèntica
sobre els orígens de la fulgurant cai
guda del nostre COB. El nostre
govern valencià m'ha obert els ulls
una vegada més: la culpa de tot la té
el Benicarló per haver contractat un
entrenador català que ha vingut ací a
dir-nos què hem de fer i com ho hem
de fer. Sí senyor, no podem consentir
que vinQà gent d'altres comunitats
autònomàtiques (Catalunya) a dir-nos
als bons valencians com hem d'ac
tuar. I és que el cartagenero moreno
que guia les nostres vides l'ha torna
da a encertar, sí senyor. Ja ho va dir,
en un valencià perfecte com en ell és
habitual, arran del que va passar a
València dissabte passat: "no quere
mo que hente de fuera noj diga lo que
hemoj de jacer a 10jvalenciano".País.

I res més, diumenge vinent ens
desplacem a la bella i èufòrica capital
del Guadalaviar, Valencia del Cid.
Ens esperen els d'uh equip que es diu
Torre Levante Orriols (?) del barri
valencià del mateix nom. Si no guan
yem els tres punts bona nit cresol. I
això serà, bona nit cresol.

~~ ~~:'==~<=>:L
COPISTERIA LLIBRERIA PAPERERIA

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

LA QUALlTAT AL MILLOR PREU

N o VA .A DR E ÇA: Passatge sant )3 lai 2/cantonada sant Jaume
Tel/fax 964.47.56.98 • 12580 Benicarló
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Ouique
Gustavo

inicial -, i

.16 KOSECKI MATEU

Proyastec Beyso - 4
F.C. Barcelona - 4
Alineacions:
Proyastec: Alfonso,

Fabregat, Damaso,
Marques, Andrade - cinc
Panadés.

Barcelona: Romero, Torres, L1ig,
Lincoln, Gonzalez - cinc inicial -,
Txema, Ferrandis, Perico, Mesa, i
Dani.

Gols: 0-1 (min.12) Gonzalez; 0-2
(min.13) Mesa; 1-2 (min.15) Damaso;
2-2 (min. 21) Gustavo Marques; 3-2
(min.28) Damaso; 4-2 (min.34)
Ouique Fabregat; 4-3 (min.36) Torres;
i 4-4 (min.38) Lincoln.

G
ran partit el presenciat en el
matí de diumenge al
Poliesportiu Municipal de

Benicarló, l'ocasió ho requeria, per
què era la primera vegada que un pri
mer equip del FC Barcelona jugava a
la localitat del Baix Maestrat un partit
oficial de lliga. El partit no va defrau
dar als més de 600 espectadors que

van convertir el pavelló en una olla a
pressió. El joc va començar molt igua
lat, amb una forta pressió desenvolu
pada pels catalans, que ofegaven als
benicarlandos en les seues eixides a
la contra. En dos minuts, el 12' i 13',
els blaugrana es posaven zero a dos,
cosa que feia presagiar el pitjor, però
va ser llavors quan la connexió brasi
lera va despertar. Marques s'inventa
va jugades d'art, ben seguit per
Andrade, que va fer valdre allò de
l'Anelka del Maestrat, bé en l'execu
ció, però faltat de punteria. Damaso
acurçava diferències en una jugada
d'estratègia, després de l'assistència
de Gustavo Marques.

En la segona meitat els de Ouique
Fabregat van desfer el Barcelona,
eque al minut de la represa ja havien
vist perforada la seua porteria. El
carioca Marques va enviar un fort xut
al pal esquerre del marc de Romero,
que no va poder fer res. Amb el dos a
dos i el públic bolcat, va ser Andrade
qui va prendre el lideratge dels del
Baix Maestrat, ja que el seu compa
triota Marques s'havia lesionat
momentàniament. El ràpid Andrade

va quallar la seua millor actuació des
que va xafar terra espanyola, fent
alçar dels seus seients als especta
dors, i al mateix Padú, encara que no
va estar afortunat cara porta, ja que
les seues cannonades les rebutjava,
una vegada i una altra el porter visi
tant.

Recuperat Marques la connexió
brasilera va funcionar, i arredonien la
remuntada amb una assistència d'a
quest cap a Damaso, qui espentava
als benicarlandos cap a la victòria.
Després del 3 a 2 va arribar l'èxtasi,
Ouique Fabregat posava un especta
cular 4 a 2, gol que dedicava al seu
difunt pare assenyalant el seu dit cap;
al cel. El públic no cessava en la seua:
sorpresa, però a falta de tres minuts,
els barcelonins van traure la seua
qualitat, i dues jugades de Torres i el
brasiler Lincoln, deixaven un injust
empat en el marcador, davant d'un
equip, el Barcelona, que no ha va
estar superior en cap de les dues con
frontacions amb els benicarlandos,
però que probablement l'any que ve
dispute els seus partits de lliga en
Divisió d'Honor.

El Juvenils, tot i la manca d'ordre
i direcció, salven la categoria

.16 KOSECKI MATEU h GREGORIO SEGARRA

1a Regional Cadet:
Benihort - 4
Alcora - 1
1a Regional Infantil:
Benihort A - 2
Alcora - 1
2a Regional Infantil:
Benihort B - 5
Peníscola - 2

L'Alcora no fou
rival per al
Benihort

Els equipis del
Benihort CF van
derrotar còmoda

ment a l'Alcora.

d:::lVanters' de latèrals, centrals
jugant de carrilers, i molts
jugadors que nosavien de
què els havien situat al camp.

Ara ja s'ac¡;¡bat tot, però
que ningú es colloque meda
lles que no li pertanyen.
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Després d'un any carregat de despropòsits els. juvenils es salvaren Gica S.

Juvenil del Benicarló van treu
re la casta necessària per
derrotar l'Acero i salvar la
categoria.

Lamentable és, tot hi ha
que dir-ho, la nul'la direcció
que va tindre "equip, amb

CD Benicarló Juvenil - 4
Acero - 2
Alineació del CD Benicarló:

Johan, Jesús Díaz (José Luis,
mino 33), Ràmia, Eloi L1opis,
Cucala, Rado, Domingo,
Caracuel, Ivim (Migue Abella,
mino 51), Javi Flos, i Àlex
Alonso.

Gols: 0-1 (min. 13); 1-1
(min. 24) Javi Flos; 2-1 (min.
35) Caracuel; 2-2 (min. 51); 3
2 (min. 79)Àlex Alonso; i 4-2
(min. 86) Ràmia.

Tot i una temporada molt
irregular, on han passat
un carrusel d'entrena

dors, i que la temporada ha
estat un cúmul de despropò
sits, els joves jugadors del
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fins a Santa Magdalena de
Polpís, creuant els ports de
l'Alt de La Salzedella, de 1a
categoria; l'alt de la
Serratella, també de 1a cate
goria, i l'alt de La Salzedella
per la cara oposada, de 3a
categoria. La tercera i última
etapa serà Benicarló
Benicarló en circuït urbà dis
corrent per les avingudes
Méndez Núñez, Catalunya i
marqués de Benicarló amb
un traçat superior als tres
quilòmetres.

Horari de la Ronda
* Primera etapa, Benicarló

- Cervera: eixida a les 13:30h
(carrer de Sant Francesc).

* Segona etapa, Cervera 
Santa Magdalena: eixida a
les 10h (Plaça de Cervera).

* Tercera etapa
Contrarrellotge-, Benicarló 
Benicarló: eixida a les 14h
(avd. Méndez Núñez).

Bricoibèria, Benicàssim;
Sodexo-Morella, València; G.
D. Peugeot, València; Grup
Esportiu Banaka, Navarra;
Cicles Nico, Madrid; G. D.
Kelme, Alacant; Grup Vivers
Alcanar, Alcanar
(Tarragona); G. D. Portes
Atreví, Toledo; G. D. Alignet
Massi-Michelo, València; G.
D. Senyal, Vall d'Uixó; i G. D.
Castellar, València.

La primera etapa,
Benicarló - Cervera del
Maestrat, amb un recorregut
de 144 quilòmetres, cobrirà
les principals carreteres del
Maestrat passant pels ports
de muntanya de Cervera del
Maestrat, de 3a categoria;
l'Alt de la Tafanera, de 1a
categoria;. port i alt de la
Bandereta, de 1a categoria;
creuant finalment el port de
Cervera del Maestrat abans
d'arribar a la meta. La sego
na etapa, primer sector, s'ini
ciarà a Cervera del Maestrat

que comptarà en aquesta
ocasió amb un traçat que
superarà els 303 quilòme
tres. En aquesta nova edició
l'organització compta amb un
pressupost de 3.600.000
pessetes, i amb un total de
95 corredors en línia d'eixida.

Tretze són els equips par
ticipants: el Leyma
Winterthur, Galícia; Café
Únic-Mompaley, Barcelona;

.. ",1'

i4J M. B. C.

L'emoció del ciclisme torna novament a Benicarló Arxiu

La Unió Ciclista Benicarló
organitza el dissabte 13
i el diumenge 14 de

maig la XXVIII edició de la
ronda Ciclista al Maestrat
amb dues etapes en línia i un
segon sector contrarrellotge
individual. Després d'un any
sense competició, es reprén
una de les proves clàssiques
dins del calendari nacional

Control als atletes del C.A.
Baix Maestrat · Carnes Ros

Imatge dels atletes del C.A. Baix Maestrat - Carnes Ros

Agustín Pérez, J.Ma Lluís,
Viçent Palau, Gerardo
Serrat i Jesús Flores.
Kalisa el Faglhoumi i
Halima Handane entre les
10 primeres dones.

CA Castelló-Mislata. Els
Benicarlandos Javier De La
Fuente (Txiki) i Jesús
Gellida estigueren 4art i 6é
respectivament. Cinc atle
tes més del CAB.M.
Carnes Ros es van classifi
car entre els 25 primers:

Susana Castells (48"5)
C.N.Tortosa, Carmen
Pallarés (49"7)
C.N.Tortosa, Laura Esbrí
(50"6 RC) i Evelyn Flores
(54"8), les dues del
CAB.M.-Carnes Ros,'
mínima per al ct. autonòmic
cadet.

VI CURSA POPULAR
DE TORTOSA

AI voltant de 700 partici
pants, dels quals 15 atletes
integrants del CA Baix
Maestrat-Carnes Ros.

La prova de 4 km la va
guanyar J. Ma Queralt del

.16 CA BAIX MAESTRAT

Laura Esbrí (9,79) míni-
ma ct. autonòmic
cadet. 400m.l.-

Susana Lluch (1'01"4) Re
absolut restant a 1 décima
de la mínima per al ct.
d'Espanya juvenil. 800m.l.
Yaiza Zaragoza (cadet,
2'41"8), Bea Sorlí (juvenil,
2'43"3). 200m.t.- Bea
Ferrando (35"9) mínima ct.
autonòmic infantil. 300m.t.
Prova de nivell per assolir
la mínima per al ct.
d'Espanya cadet (47"0).
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tot el que es cou a BenicarlÓ i comarca

Elecció de la Reina de· Festes
-.. :

DISSABTE 13 DE MAIG
~ Elecció Reina de Festes.
Organitzat per la Comissió de Festes de
Benicarló, elecció de la Reina de Festes
de 2.000, on es presentaran les Dames
de la Cort d'Honor.
Lloc: Ajuntament de Benicarló.
Hora: 19h.
DISSABTE 13 DE MAIG
~ XIV Prem i de Poesia.
Dins de la V Setmana del Llibre, orga
nitzada per l'Organisme Autònom de
Cultura, XIV Premi de Poesia 'Ciutat de
Benicarló', on es presentaran els llibres
guanyadors en l'edició de 1.999.
Lloc: Museu Arqueològic.
Hora: 20h.
DISSABTE 13 DE MAIG
~ Trobada de Saxos Diabolus.
I Trobada Nacional de Saxos, organit
zada per l'A.C. Diabolus.
Lloc: Seu social de Diabolus, al carrer
de la Mar.
Hora: 20h.

Dissabte, 13 de maig, 19h a l'Ajuntament:

Àngela Rico Mundo, Reina de
Festes, deixarà el seu càrrec

DIUMENGE 14 DE MAIG
~ Banda Música.
Dins del 20é Cicle de
Concerts de Primavera
de l'OAC, Concert de la
Banda de Múica 'Ciutat
de Benicarló'.
Lloc: Plaça Santa María
de la Mar.
Hora: 12:30h.
DIUMENGE 14 DE MAIG
~ Cloenda de Trobada
de Saxos Diabolus.
Concert de cloenda de la
I Trobada Nacional de
Saxos, organitzada per
l'A.C. Diabolus.
Lloc: Seu social de

. Diabolus, al carrer de la
Mar.
Hora: 20h.
DIJOUS 18 D'ABRIL
~ Paelles a S.Gregori.
L'Associació de la Dona
dinarà a Sant Gregori.
Hora: 120h.

AIUmite, amb Nicolas Cage al Capítol
Como ser John Malkovich i La Princesa Mononoke, doble sessió al Regio

Allímite (Capitol), interessant pel'lícu- _
la amb NicolasCage com 'a protagonista .
principal. Dirigida per Martin Scorsese,
també entren dins el repartiment actors de
tant prestigi com Patrícia Arquette, John
Goodman, i Ving Rhames.

Les vides dels protagonistes estan en
perill.

Como ser John Malkovich (Regio),' ~{
director Spike Jonze presenta un thriller
molt diferent, on els papers més destacats
corresponen a John Cusack, Cameróh'
Díaz, i Catherine Keener. Produïda per
Universal Pictures Internacional.

La Princesa Mononoke (Regio), doble
sessió al Regio, amb horaris de 19:45h
(Dissabte i Dilluns), i 17h (Diumenge).
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Cartellera de Cinema Benicarló i Vinaròs
del 12 al 15 de maig

Benicarló Vinaròs

COMO SER JOHN
MALKOVICH

LA PRINCESA
MONONOKE

Consulteu horaris

-AL LIMITE

Divendres
22:30

Dissabte
19:45 i 22:30
Diumenge

]7:00, 19:45 i 22:30
Dilluns

19:45 i 22:30

J.•1. ~IN8A\\A
AMERICAN

BEAUTY
3a setmana
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

HISTORIA
DE LO NUESTRO

Divendres
22:30

Dissabte
19:45 i 22:30
Diumenge

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

19:45 i 22:30

8
e
O
ï
CD
-<
men
-f
m
:;c
m
O
e-G)

~
ï

I


	LA VEU DE BENICARLÓ. ANY VI. NÚM. 235. 12 MAIG 2000
	Editorial
	El tema de la setmana
	Els benicarlandos tornen a retre homenatge a Sant Gregori / Ismael Mateu

	Local
	La commemoració dels 50 anys de la coronació dela Mare de Déu de la Mar reuneix unes mil persones / Ismael Mateu
	Els comerciants demanen l'anul·Iació , de la reparcelació de l'antiga Palau
	José EstelIer, nou president de l'associació de discapacitats COCEMFE Benicarló / Ismael Mateu
	Presentada la 12a edició del Festival de Cinema de Comèdia de Peníscola a Madrid / Ismael Mateu
	Presentació del 5é Campus de Bàsquet de la C.V.
	L'OlC de Traiguera amb les dones empresàries
	Cinc benicarlandos classificats per la fase autonòmica de l'Olimpiada Matemàtica

	Opinió
	Cultura
	Zeus va treure el somriure dels benicarlandos / Marodi
	Anàlisi musicalels 10 de la veu / Adrián Esteller

	Societat
	Llibres: Ni un pam de nets / Josep M. San Abdón
	Representació teatral de Caperucita Roja, versión Moderna, de L'Escenari / Adrián Esteller
	Un altre contenidor cremat. Prou!!!
	El safareig

	Esports
	De diumenge a diumenge / Paco Del Castillo  i Rodolfo Serrano
	La conexió brasilera no fou suficient / Kosecki Mateu
	El Juvenils, tot i la manca d'ordre i direcció, salven la categoria / Kosecki Mateu
	Benihort CF
	La XXVIII Ronda Ciclista al Maestrat torna a escena amb 13 equips i 95 corredors
	Control als atletes del C.A. Baix Maestrat Carnes Ros

	Agenda i cinema
	Última


