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EDITORIAL
No ens n'assabentem

Aquesta setmana La Veu de Benicarló publica una
entrevista en exclussiva amb el representant de la
càmera de comerç de la República de Guinea.

Aquesta important personalitat ha estat a Benicarló per aca
bar d'enllestir alguns sistemes de cooperació entre el seu país
i el nostre. Importants quantitats econòmiques estan enjoc,ja
que cal recordar que ell és l' asssessor de sis de les persones
més riques de la seua zona. La seua visita, però, ha passat
desapercebuda per a la gran majoria i tan sols nosaltres ens
hem assabentat de les seues intencions.

Això no pot seguir així. Ja és hora que el poble se n'assa
bente del que passa al seu voltant. La setmana anterior ens
feiem ressò de la voluntat de la gent de Benicarló per partici
par en el dia a dia i, per tant, ara critiquem la manca de sen
sibilitat delsr;ostres gobernants a l'hora d'informar-nos de les
coses que passen al nostre poble.

A partir de la mateixa persona que ens va servir per con
tactar amb Alpha Abdulay Barry vam conéixer que la nostra
comarca ha estat visitada per impOliants personalitats, com
ara ministres africans o representants del Banc Mundial, amb
una clara intenció de buscar mètodes de cooperació.

Fantàstic. Tot açò passa sense que els benicarlandos i les
benicarlandes se n'assabenten. Ningú no els diu res. L'opinió
del poble continua sense servir de res, tot i les mostres de
voluntat. Si ens estem jugant el nostre futur ens agradaria
saber les dades que ens poden ser interessants. Se'ns ama
guen aspectes vitals per al nostre desenvolupament i això no
ens agrada. Benicarló necessita explotar econòmicament i
així no anem enlloc.

Nosaltres també som importants.

Una p~nissola ben
aspra 1 enganxosa
per al nostre regi
dor de cultura sr.
Flos, per no ente
rar-se de la pro

blemàtica de la banda de mÚSIca i
del conservatori.

Hauria d'haver intentat solucio
nat'-lo abans i no haver arribat als
extrems d'ara. El malestar generat
ha arribat a quotes excessives.

Una carxofa ben
tendra per a una
bona torrada a
l'Associació
Musical Ciutat de
Benicarló, que ja

té reconegut el conservatori de
grau elemental com a associació,
cosa que encara no té ni el propi
ajuntament. A veure si aprenen i
s'espavilen un poc més. Bé per la
banda... '.
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Alpha Abdulay Barry: "He vingut a Benicarló a fer negoci"

El representant de la càmera de comerç de Guinea
busca sistemes de cooperació a la nostra localitat

del País
avisen per

convel"sa-

p

/6 ÀLE.\" GOZALRO
------_._------

El representant de la càmera
de comerç de la República de
Guinea, AJpha Abdulay
Bany, ha estat durant tU1S
dies a Benicarló. La Veu, en
rigorosa pnmícia, va aconse
guir parlar amb ell.

Abdulay es va desplaçar
fins a Benicarló "en busca
de comel"ciants pel" analit
zar la possibilitat de coope
ració en la compra i en la
venda de productes". La
seua missió és la de continuar
els contactes iniciats des del
seu país amb empresaris de
l'Estat espanyol. "El sectol"
que més m'atmu és el de
l'alimentació", assegura.

Segons ens explica "re
pl"esento un grup de comer
ciants molt important del
meu país i he vingut en
busca de negoci".

Abdulay afimla que "a
Guinea tenim necessitat de
gairebé tot i, per tant, jo
busco sistemes de coopera
ció en els camps del comerç
i la indústda. Tenim tots els
mitjans econòmics per I"ea
litzal" qualsevol opemció i
oferim garanties a tots els
comerciants espanyols que
col'laboren amb nosaltres.
Tenim les idees dal·es".

BENICARLÓ
El representant de la

càmera de comerç de Guinea
va escollir la nostra localitat
"perquè tots els contactes
des de Guinea els vaig tenil'
amb David Querol, cònsul
del meu país a Espanya, i
ell viu a Benical"ló. Abans
ja habíem tJ"eballat amb
ell" .

Quan es posa a analitzar
les diferències entre la nostra
zona i la República de
Guinea, Adulay assegtu'a que
"Benical"ló' és a un és un

país desenvolupat i el meu
no ho és. Això es nota".

Inicialment, els comer
ciants de República de
Guinea negociaven amb d'al
tres països de la Unió
Europea però "després vam
descobrir que Espanya té
tot el que necessitem i és
més a la vora", puntualitza
Abdulay.

La República de Guinea és
Lm país capdavanter en mine
rals i això li atorga LU1a gran
capacitat econòmica. A més,
té un desenvolupament agrí
cola molt impOltant a través
del Banc Mundial. Preci
sament per aquest tema, el
director general del Banc
MtU1dial va mantenir reu
nions amb els representants
de la càmera agrària de
Benicarló. "L'objectiu és el
de buscar sistemes de coo
pemció. Inicialment el tema
es va quedar un poc parat
però nosaltJ"es estem a l'es
pem que, a través dels

repl"esentants
Valencià, ens
reanudaJ" les
cions".

El clima de la República
de Guinea i el del Maestrat
són molt similars i és per
això que és fàcil implantar
els mateixos sitemes. "Aquí
invertíu molt en la taronja i
tan sols obteniu rendiment
tJ'es mesos a l'any. Nosal
tres el que volem és cl'eal"
sistemes de cooperació ja
que no tenim les tècniques
que existeixen aquí.
Nosaltres aprendríem i
vosaltres allargarieu la
temporada de la tal"onja".

Un altre dels punts de coo
peració és el de la pesca.
Abdulay ens explica que "al
meu país no tenim flota
pesquel"a i vam CI"eure que
una flota espanyola es
podria instaHar al nostre
país per aconseguir mcio
nalitzar les nostres pesques
amb gent experta".

Inicialment, les conversa
cions s'estan mantenint amb
representants dels pescadors
valencians.

Els guineans també estan
invertint molts diners en rajo
les a la zona de Castelló.

POSSIBILITATS
A més de la missió oficial,

AJpha Abdulay Bany ha
aprofitat el temps i ha realit
zat tm estudi de les possibili
tats que ofereix la zonaja qLJe
ell també representa- els sis
comerciants més importants
de Guinea.

"No és el primer cop que
estic aquí. Penso que és una
zona de grans possibilitats.
Volem deixar temes impor
tants ressolts. L'únic pro
blema és el transport però
ara hi ha un vaixell que va
des de Vinaròs al meu país
tots els mesos", pUIitualitza.

TRADUCTOR ENTREVISTA:
David Querol



Avui divendres a les vuit de la tarda
s'inaugura el polèmic centre peatonal

Programes especials de ràdio en el marc
de la Campanya de Drogodependències

El SEPIVA ha començat a
pagar les expropiacions dels
telTenys afèctats pel polígon
industrial, segons ha assegurat
('alcalde de Benicar'ló, Jaime
MLUldo, en declaracions a 'El
Diario'. En aquesta conversa
ció Mundo afirma que "tal
com veníem anunciant
darrerament, ja s'han fet
tots els tràmits. El procés
està culminat. Els responsa
bles del SEPIVA han signat
ja totes les actes d'ocupació i
de venda. Això ens indica
que ja s'està pagant als pro
pietaris dels terrenys".

En aquests moments el
SEPIVA ha abonat les quanti
tats conesponents a les dues
primeres fases.

Segons explica 'El Diano',
avui es treu a concms l'adjudi
cació del projecte d'urbanitza
ció. Aquest projecte ja està
aprovat i, per tant, molt
prompte una coneguda empre
sa adjudicatària podrà co
mençar les obres. El mes d'ini
ci d'aquestes podria ser el
setembre.

J6 REDACCIÓ

ALCALDE
L'alcalde Mlmdo explica

que "un cop teta l'adjudica
ció .ia es pot conéixer el cost
que representarà la urbanit
zació del polígon. Segons el
compromís del conseller de
Cultura, el preu del metre
quadrat estarà al voltant de
les 6.000 pessetes".

El valor global d'aquestes
primeres fases estarà entre els
300 i els 400 milions de pesse
tes, que es conveltiran en més
de 700 després de la urbanitza
ció.

Jaime Mundo assegura que
el projecte "no li costarà res a
l'ajuntament de Benicarló ja
que és una iniciativa públi
ca".

Les obres del
polígon industrial
podrien iniciar-se
al setembre

panya de Prevenció de Drogo
dependènies, cal destacar que
durant la celebració del Dia
del Turista estan previstos una
sèrie d'actes per donar a
conéixer la seua tasca.

A més, al campionat de fut
bol sala organitzat per
l'Organisme Autònom
d'Esports hi ha un equip ins
crit arnb el lema de la carnpan
ya de pj·evenci6.

n'accentuaran el seu movi
ment.

L'execució de l'element
d'aigua es f~rà segons va
afilmar el regidor, "quan hi
haja disponibilitat per part
de la brigada d'obres, ja
que ara està complicat per
motius de temps".

L'altre element que encara
s'ha de realitzat és el d'una
possible escultura que encara
està en fase d'estudi.

A l'acte d'inauguració
d'avui divendres es preveu la
presència d'una representa
ció de la Diputació
Provincial i de la Conselleria
de Comerç.

alguns elements per definir la
placeta dels Bous.

Un d'aquests punts que
encara s'ha de realitzar és el
famós element d'aigua, "que
ja ha estat dissenyat per
l'arquitecte municipal" se
gons va exposar el regidor
d'Urbanisme Juan Antonio
Marià a aquest setmanari.

Mañà també va explicar
que "estarà situat on ara hi
ha unes flors grogues, en un
receptacle de 2 metres
d'amplada per 8 de llarg".
L'element d'aigua serà lm
sortidor que farà cascada jun
tament arnb uns difusors de
vaporització d'aigua que

sat 17 de juny, aquest progra
ma ha dedicat tots els dimarts
un espai a parlar de Ja preven
ció i el tractament de les dro
godependències..

Per la seua banda la Cadena
Ser-Maest;~t també dedicarà
un seu espai del 'Hoy por
hoy" del dimecres dia 30 de
juliol a par'lar sobre aquest
mateix tema.

Sense deixar la V Cam-

16 JO!?D! T!UJl!~'S

Avui divendres 25 a les 20
hores s'inaugurarà oficial
ment la finalització de la
zona peatonal (segona fase),
que comprén l'avinguda Joau
Carles l i el calTer Sant Joan,
així com la remodelació de la
placeta dels Bous.

Amb aquesta inauguració
es donarà per tancat el pedo
de de prop de 3 mesos d'o
bres. Aquesta és la segona
part de la peatonalització dels
carrers del casc antic (que va
iniciar-se en una primera fase
amb el carrer Major) de la
ciutat, si bé encara queden

El proper dimarts 29 de juliol
el programa de l'Emissora
Municipal de Ràdio 'El catxe
rulo', dirigit per Paddy Mar
t:fuez, estarà .dedicat al proble
ma de les drogodepen9ències
<;les. dels propis afectat~.
Martínez comptarà amb la
coHaboració de membres del
projecte Amigó. Des del pas-

J6 REDACC!Ó

I La Il lacclll dels Uous

!;lfA,d,u--_._--
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No hi ha lloc per a instaHar una planta de reciclatge

La construcció de l'abocador mancomunat de Cervera se
suspén de forma definitiva al ple de la localitat del Maestr~t

iÓJ REDACCIÓ

Aquesta setmana els represen
tants de la Sessió Plenària de
1'Ajuntament de Cervera van
decidir suspendre la construcció
de l'abocador mancomunat.

Els motius d'aquesta impor
tant resolució cal buscar-los en
la necessitat de construir Wla
planta de reciclatge i LUla altra
de compostatge al costat de 1'a
bocador. Aquesta circLU11stància
és del tot impossible ja que no
hi ha lloc per a instal·lar aques
tes plantes. La Conselleria de
Medi Ambient del País Valencià
obliga a completar la construc
ció dels abocadors amb aques
tes dues plantes ecològiques.

El PSPV-PSOE va presentar
més de 400 signatures que s'o
posaven al projecte.

,,6 XfMO BUE,vO

Aquesta setmana s'ha tancat defini
tivament un episodi més, el més
important, del futur Polígon

Industrial de Benicarló, gràcies a que per
fi el SEPIVA ha començat a pagar als pro
pietaris les expropiacions dels terrenys
afectats, però potser això no serà del tot
cert perquè Lm cop més el desgavell de l'e
quip de govem del PP no ha facilitat la
coordinació necessària per aconseguir que
aquest acte haja estat exempt d'embolics i
males cares.

Realment en un procés de venda com
aquest, potser una mica llarg i tens però
sempre amb la predisposició de tothom
d'anibar a un acord satisfactori per al bé
col.lectiu de la nostra ciutat i comarca
força castigada, no es mereixia acabar
com ha acabat gràcies a l'apatia o la
manca de seny municipal facilitant que el
que havia de ser un acte non11al i ràpid,
fora a la cap i a la fi un tràngol burocràtic
per a alglms propietaris.

Als responsables polítics no els hague
ra costat massa convocar una reunió infor
"1ati"8 (1 fín~l, G-:: jl~l~Y per explicar als

Un poc més clar?
propietaris tot el procés de venda dels seus
terrenys afectats pel Polígon, i sobretot
per tal d'aclarir els dubtes i problemàti
ques pmticulars que han anat sorgint i no
quedar-se tant tranquils asseguts notifi
cant mitjançant dos escrits la convocatòria
del dia de pagament i els papers a portar a
uns ciutadans que m11b prous problemes
saben llegir.

És impensable que una administració
publica, i més que vol ser eficient, no siga
capaç de reunir a menys d'un centenar d'a
fectats al saló de plens per tal de revisar
una per una les escriptures de propietat
clarificant les mil i una circLU11stàncies i
per informar-los dels documents que
havien de portar per tal de cobrar i no ani
bar al dia establert per donm' a més d'tUl
afectat l'esglai de que no podia rebre els
diners sinó solucionava ràpidament els
entrebancs burocràtics que imposava
aquest acte de venda, com per exemple
tomar a portar un ceJtificat de la propietat
inconecte després d'haver ja abonat les set
nul pessetes que costava aquest docu
ment, fer anar a signar a una velleta que

sortia com a propietària en subfi'ucte, etc.
Encara és més incomprensible que es

citen la meitat dels afectats tots a la matei
xa hora per començar a revisar un per un
els documents exigits, i si aquests no esta
ven en regla obligar anar a conecuita per
veure si en un tres i no res podien aconse
guir el certificat de marres. Van haver de
perdre tot el mati i fins i tot la tarda per
què a cap polític responsable d'aquest acte
va pensar que la millor opció era convocar
per toms als afectats a una hora predeter
minada, evitant així maldecaps i perdudes
de temps innecessmis.

Benicarló necessita ull Polígon d'ini
ciativa pública per a revitalitzar-la econò
micaJllent després del constant tancament
o fugida de fabJiques del seu ten11e, però
si tot aquest procés s'ha de regir pels parà
metres que han guiat fins ara la posada en
funcionament d'aquest polígon, no cal
albergar massa espectatives , ja que fins
ara el desgavell ha caractelitzat tot un pro
cés que va començar a finals de la dècada
dels vuitanta i que cal esperar que a l'any
2.000 reah11enj sigaja una realitat.

• \ ,'f '.



Les autoescoles locals s'adapten
als nous permisos de conduir

G~
El PSPV del
Maestrat inicia
un pla de treball

IÓ! REDACCIÓ

El PSPV-PSOE del Maestrat
posarà en marxa un pla de tre
ball comarcaJ. L'objectiu és el
de recuperar el poder en les
properes eleccions autonòmi
ques i municipals.

Aquest pla de treball se
centra fonamentalment en el
contacte de col·lectius socials
dels diferents mlmicipis del
Maestrat.

A més, el PSPV s'ha quei
xat de la saturació dels conte
nidors de la comarca.

;6 REDACCIÓ

Benicarló ha donat llum
verda al nou reglament de
conductors. Seguint les di
rectrius europees que regulen
la normativa vigent, les auto
escoles de Benicarló han
començat j a a preparar de
manera diferent els seus
alumnes per tal de facilitar
los l'accés al permís de con
duir.

Els nous pennisos de con
ducció estableixen un autèn
tic marc comunitari pel que

fa a la normativa de Trànsit.
Els canvis més importants se
situen en els pelmisos de les
motocicletes i en el tipus de
prova a realitzar en l' exa
men.

La prova teòIica, a més de
tenir una sèrie de preglmtes
general s, compta amb una
paIt de mecànica i lleure de
l'automòbil i altres específi
ques pels aspirants a conduir
altres vehicles. Per obtenir el
carnet de motocicleta cal
passar, ara, lilla prova per
vies obertes al trànsit.

Constants talls
de llum al centre
de Benicarló
aquesta setmana

/6 REDACCIÓ

Durant aquesta setmana el
centre de Benicarló ha sufert
constants talls de llum aen
l'enllwnenat públic. Algnns
dels carrers afectats són
l'Hernan Cortés, el Cristòfol
Colom, el Cronista Viciana i
l'Avinguda Yecla.

Els talls s'han produït de
fmma constant i això ha pro
vocat les protestes d' algws
veïns de la zona afectada pels
problemes.

.16 J. R. RAMÍREZ

Fum

El congrés comarcal del PSOE : la
gran decepció dels progressistes
de la contrada.

Els suposats aires de renovació dins
del pmtit no han estat més que fum de
canyots. Segueixen manant els de sempre
i com sempre. Per altra banda els benei
carlandos socialistes són l'absència en l'e
xecutiva. Potser algnn càlTec cap allà al
final de la llista, però poca cosa més.

Qui fa i desfà en la comarca conti
nua sent el sr. Avel.lí, fidel deixeble de la

docuina de Joan Lenna (una rància mane
ra d'entendre el nostre país) que ben poca
cosa ens ha deixat en els seus llargs anys
com a procurador dels madrilenys a casa
nostra.

Aquells benicarlandos que ens
haviem fet iHusions amb la possibilitat
d'un futur pacte de les forces de progrés
per recuperaI' l'AjuntaI11ent en les prope
res eleccions preveem dificultats. Conei
xent l'escasa sensibilitat del PSOE cap al
fet diferencial valencià, i amb eixe melic

que tenen més gran que Casti1la-La
Mancha veig dificil que es puguen avin
dre a raons amb la UPV

Per alu'a banda, el pes del PSOE
local en els órgans de decisió es comple
tament nul, en benefici de Vinaròs. Si l'hi
potètic canvi hagués estat possible les
coses podrien ser diferents de cara al
futm. Gent nova per a unes idees noves i
més valencianes.

El problema es quan no hi ha ni
gent nova ni idees.
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Cartes dels lectors i les lectores de La Veu

r

Papereres
segrestades

Amics:
Us esclic amb el prec que

publiqueu aquesta foto-denún
cia i el text que l'acompanya.

Efectivament. No menys de
vuit papereres -d'aquelles que
la Generalitat, en el seu pro
grama de promoció turística,
ha fet arribar als ajuntanlents
han romangut tot l'any,
morint-se de fàstic, al magat
zem 111lmicipal. Mentrestant a
la platja de La Paneta, els ciu
tadans i les ci utadanes -contri
buents, tots- hem hagut de
patir la brutícia, un dia sí i un
altre també.

I és una llàstima. Perquè
ara mateix l'Ajuntament ha
netejat l'indret i podtia mante
nit°-se cmiós... si hi haguessen
papereres, on dipositar les dei
xalles: les que la gent hi gene
ra i les que l'aigua ens porta

cap a voramar.
La Paneta ha estat, des de

fa molts anys, la platja fami
liar dels qui no se senten atrets
pel rebombori i la massifíca
ció: gent gran i menuda, foras
ters i personal del país hem
trobat l'itldret recollit i tran
quil. Des que es feren, però,
les obres del port -d'altra
banda molt importants per al
poble- allò ha quedat abando
nat; còdols de tots els tamanys
dificulten l'accès a l'aigua; la
dutxa, abans en funcionament,
fa temporades que es troba
inútil; l'explanada, que podIia
ser un espai ajardinat i bonic,
ha esdevingut un desert de
grava i brutícia... Una llàsti
ma! La imatge que la gent
s'emporta no és la d'un poble
-i un Ajuntament- net i polit,
més bé tot el conh·ari.

Encara, però, som a temps.
Ara que comença la tempora
da, les autoritats municipals -o

portuàries- tenen l'oportunitat
de quedar com uns senyors, a
preu tri'at; instal·leu papereres!

l, si 1:0 és molt demanar,
recupereu la dutxa. Més enda
vant plantegeu-vos retirar els
pedt'ots de la platja i reordenar
tot l'indret. Tot és proposar
s'ho.

A més, el muntó de deixa
lles que apareix a la fotografia
el teniu al tocar dels Caps de
Família i just al costat d'una
via pública (a l'itldret de
Sanadorlí, 257). Haman de
netejar-lo els veïns?

Hauran de personar-se els
funcionatis de la Consellelia
de Sanitat per certificar l'a
bandó dels serveis locals? Més
d' un meh'e de brutícia entafo
nada emuig les runes.

Gràcies per la vostra atna
bilitat atuics.

Prof. Dr. Marc Ant. Adell
-València-

EL TELÈFON DEL

CIUTADÀ

Hem posat a la vostra dispo
sició un contestador auto
màtic perquè hi deixeu les
vostres opinions. El vostre
telèfon és el 47.53.60.

GOSSOS
Volia deixat· un missatge per
al contestador de La Veu de
Benicarló. A veure Sl

instal'len d'tma vegada per
totes els "pipicans" per als
gossos. Ja estic farta d'entrar
merda a casa.

PAPERERES
Hi ha lU1a cosa que no entenc.
Els encao'egats de netejar els
caners del nosh'e poble bui
den les papereres menudes
dins dels contenidors, en lloc
d'emportar-se la pudor ràpi
dament del centre urbà.

Avís
Aneu amb compte en passar
per la h'avessia de la N-340 a
l'alçada del nostre poble. Ja fa
dies que el ràdat· dels "pico
los" posa multes a tots els
conductors que Vatl a més de
50 per hora.

MISSATGE PERSONAL
Estimat Rufi: els teus atuics
del cap rapat esperem que,
a.mb un any de retard, comen
ces a demostrat· que ja ets
major d'edat. Ja és hora, no
creus? Moltes felicitats pels
teus 19 anys i a veme si ens
classifiquem al tomeig de
bàsquet.

4 5 IRISTAL-!
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Llibreria • Papereria • Copisteria
Fotocòpies • Còpies de plànols· Enquadernacions

Còpies Color
PI. Constitució, 5 • Tel-fax 47 5698 Benicarló

lALLER Y EXPOSICIÓN

Coloración de todo tipo de cristales,
espejos, vidrieras, aluminios,
persianas, mamparas de baño

Avda. Corts valencianes, 15 bajas
Tel. yfax: 9641471167 12580 Benicarló



Barbàrie humana

E
l mussol ha quedat trasbalsat pel
darrer assassinat que els éssers
humans d'ETA han realitzat a

càmera lenta amb la vida d'un altre ésser
humà anònim, Miguel Àngel Blanco, per
ser Wl simple regidor del PP d'un poble
d'Euskadi, però sobretot encuriosit de
vew'e com el tenor i la violència s'han
convertit en LUl espectacle mediàtic dels
mitjans de comwlicació.

El mussol ha pogut observar, gTàcies a
la TV, que aquesta acció planificada pels
terroristes ha aconseguit la p31ticipació de
la majoria silenciosa i televisiva en l'an
goixa i en la desesperació de veure el
compte emera d'un clim anunciat en ven
jança de l'alliberament d'tm segrestat,
però també com aquest fet ha aconseguit
la reacció de milions de ciutadans fent-los
sortir al carrer, prinler per demanar la
misericòrdia d'uns assassins hlill1mlS que
no s'aturen davant res i després per a
manifestar el seu total rebuig a aquesta
violència sense sentit i que només es
fonamenta en la raó de la força i no en la
força de la raó.

Al mussol li costa interpretar les mani
festacions massives de rebuig d'aquest
crim inacceptable, indefensable i vergon
yós des de l'òptica de la solidaIitat huma
na, i més si reflexiona sobre la violència
que la majOlia dels éssers de l'espècie
humana pOlten dins seu, és a dir quan
pensa que l'homo sapiens, que s'autopro
clama rei de la creació, és lm brutal depre
dador del món que l'envolta, i sobretot
quan contempla al·lucinat com alguns
d'ells són totalment calTonyaires dels seus
congèneres.

El mussol entén que aquest assassinat
ha estat un acte més dels quasi miler de
mOlts d'un grup d'éssers hwnans violents
que dogmàticmnent anteposen les seues
idees equivocades per damunt la base més
important de la biodiversitat planetmia: la
vida,

Però tTistmllent el mussol constantment
està comprovant com aquesta actitud vio
lenta no és patrimoni exclnsiu d'tm grup
terrorista com ETA, sinó que és part
inoinseca de la societat humana, en major
o menor mesura, des de l'òrbita del poder

Fitxa de subscripció

de l'estat fins a la d'un simple ésser humà.
El mussol desitjaria amb tot el seu petit

cor que tots aquests milions d'éssers
hwnans que han sortir al carrer que conti
nuaren manifestant el seu total rebuig no
només a la violència irracional d'ETA,
sinó també contra la violència integrista
d'Algèlia (dmant el cap de setmana de
l'assassinat de 1v1iguel Angel van haver-Iü
més de cent persones mOltes a aquest pais
nord-africà, d'elles quaranta degollades
vives), contra les matances d'utus i tutsis,
contra la nova guen'a a Camboia, els
assassinats de camperols ilo indígenes a
mans de grups paramilitars ultradretans a
Sud-ameIicà, la pena de mort a molts paï
sos del món, etc,

El mussol ha escoltat dir a humans que
aquests mOlts no són els seus, però conti
nuen indiferents davant els morts conse
qüència de la droga, la violència sexual, el
poder dels superiors, la bojeIia, la into
lerància, les relacions humanes, etc i que
cada dia seguen de cop la vida sense cap
contemplació d'lm altre ésser humà fona
mental per a l'evolució planetària.
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Millorem el tren de la nostra vida: així
afecta l'Euromed als benicarlandos

5~0
Mercè Ravinyat
dóna a conéixer
la Lafora

L'estació de trens de Benicarló

El Dia del Turista presenta
un gran nombre d'activitats

J6J NOEMj~ OA1S

Fa uns poquets mesos, els
benicarlandos, concretament,
ens preguntavem si tindria
pm"ada a Benicm"ló l'Ew"o
med. Jo mateixa em feia
aquesta mateixa pregunta
perquè pensava que realment
això faria bé al poble.

No obstant, m'a m 'he donat
compte que tant és si para o
no. Encara que els preus pot
ser no siguen massa desorbi
tants, una persona sempre
mira de gastar-se els menys
diners possibles i està elm"
que si pot agafm' un intercity,
Wl Talgo o fillS i tot un regio
nal, no agafarà l'Euromed.

r aquesta conducta és
encara més mm'cada en els
eshldiants ja que són precisa
ment ells els que més intenten
estalviar.

Un jove que esrudia a
Bm"celona o a València, no
agafaria l'Euromed si no fos
per un cas molt necessari o
urgent.

Malgrat tot, la posada en
marxa de l'Euromed ha afec
tat notòriament el nord de la
província de Castelló i, com
no, especialment a la nostra
comarca.

f6 REDACCIÓ

Demà dissabte dia 26
Benicarló celebrarà el Dia del
Turista. Els actes començaran
a les 11 hores amb la benvin
guda a la ciutat per part de la
Reina i les Dames d'Honor de
les Festes Pat.ronals.

Per la tarda s'organitzm'ml
concmsos (castells de sorra i
boles i botxes) i es realitzarà
una regata de vela, amb snrtida

El fet que hagen tret uns
dos o tres intercities ha trasto
cat molts dels hàbits que tenia
la gent per a viatjar i, a més,
com a conseqüència d'aquest
canvi, la butxaca tmnbé se
n 'ha ressentit.

Com a afectada jo puc dir
que he de vindre setmana sí i
setmana també, ara m'bo

des de la platja del MOlTongo.
Per a les 21 hores hi ha pre

vista l'elecció de les diferents
Misses d'engum1Y- Més t.ard, a
les 22 hores, es realitzm'à una
marat.ó d'aeròbic, organitzada
per Gimsport.

La fest.a finalit.zarà anIb una
revetlla amb el grup Carnaval
(24:00 hores) i un cast.ell de
focs d'artifici, disparat per
Pirotècnia Tomàs, a la una 1

mitja de la matinada.

pensaré dues vegades i crec
que faré la visiteta com a
molt cada quinze dies.

I és que ja són moltes les
coses que pesen en aquesta
balança, és molt trist que per
què no hi haja cap bonus 250
ens hàgem de deixar cada cap
de setmana sobre les quatre
mil pessetes en la via.

f6 Àu:x GOZIILBO

Mercè Ravinyat, doctora que va
assistir la benicarlmlda oèlia
Bosch fins la seua mort, va
explicar en una conferència
celebrada el passat dissabte que
"els inicis de la malatia de la
Lafora són similars als del
càncer ja que es· coneixen
molt poques coses i, a més,
ara per ara, com ho va ser el
càncer inicialment, és incura
ble".

Ravinyat va tract.ar de con
véncer les persones assistents
de la necessitat de començar a
treballar en el cmnp de la
Lafora ja que "tot i que ara no
podem evitar les mOl'ts dels
joves afectats per aquesta
malaltia, hem de lluitar per
aconseguit, que en un futur de
10 o 15 anys el problema tinga
solució. Tot és qüestió de
invertir en investigació".
Aquesta circumstància, però, és
encm"a molt difícil, per existir
tan sols llllS 20 casos diagnosti
cats en tot l'Estat espanyol.

Eloi Bayani, representant
dels grup de joves benicarlan
dos que s'ha interessat per la
Lafora, va explicar que "l'ob
jectiu de l'exposició és el de
recollir diners per ajudar en
la investigació".



Una plaça
4 ALJ0'lR ANYÓ

En un futur, més o menys llunyà,
de bon segur els veïns d'aquest
poble podrem -o podran, que

tampoc és qüestió d'afQSsigar ara a
nillgú- gaudir d'una espaiosa plaça que
es convertirà en el centre neuràlgic del
seu quefer diari.

Fins ara quasi tots els esforços que
s'han realitzat, han estat per a guanyar
l'espai públic, i ha estat aquest el punt
conflictiu que ha donat que parlar
durant algunes dècades.

Ara comencem a entrar en un altra
fase: la de fer la plaça. Curiosament
aquest que hauria de ser el punt més
conflictiu, no ho ha estat gens. Un bon
dia és va fer un concurs d'idees, el va
guanyar el projecte d'uns tècnics foras
ters i, si no passe res, alglm dia serà el
que -amb les modificacions i els retalls
peliil1ents- veurem realitzat.

Ja ha quedat clar que serà una plaça
sense edificis, i ens han promès que no
serà dura. Però serà el pulmó de la ciu
tat que mira al futur i el cor del Poble
que no vol perdre el seu sentir i la seua
manera de ser?

Tant de bo si es podrien recuperar
els pulmons perduts! Sabem que això
no pot ser, però confiem que els tècnics
faran el possible per suplir-los. Sabran
també els tècnics que han dissenyat
part del nostre futur recollir el nostre
sentir i les nostres aspiracions com a
Poble?

La nostra opinió, la dels que hem de
gaudir o sofrir la plaça, no compta per
a res.

1 és llàstima, perquè en tant de
temps que fa que va la cosa , ja n'han
sortit de bones idees.

cert estarà integrada per
cançons d'arreu del món
del repertori habitual de la
Coral i també s'interpreta
ran les havaneres presenta
des al Festival de
Torrevella, a la província
d'Alacant.

El Concert de les Festes
Patronals d'enguany serà
el dia 17 d'agost a les
19:30 hores del vespre a
l'Auditori Municipal de la
nostra localitat.

Coral el primer diumenge
de Festes Patronal s de
1997.

Enguany l'atractiu es
pecial d'aquest acte resi
deix en la interpretació de
la "Santa Missa del
Llaurador" del compositor
de Vi1areal Rafael Beltran
Moner, autor de conegudes
sintonies de RTVE, que
molt possiblement assistirà
a l'acte.
,La primera part del con-

!ÓJ ANNA PUJOL

FESTES
Per una altra banda es

prepara per a Ies properes
Festes Patronals d'agost el
Concert que des de la seua
fundació porta a terme la

El proper diumenge dia 27
de juliol la Coral
Polifònica Benicarlanda es
desplaçarà a la ciutat de
Torrevella (Alacant) donat
que ha estat seleccionada
per a participar en la XLII
edició del conegut
Certament Internacional
d'Havaneres i Polifonia.

Per a l'ocasió es reuni
ran uns cinquanta coralis
tes que des de fa uns mesos
preparen, sota la direcció
de .Josep Vicent Arnau
Tomàs, la interpretació de
tres havaneres.

Una d'aquestes havane
res serà de caràcter obliga
tori, establerta per la orga
nització, i dues més del
repertori de la Coral, així
com una complexa obra
politoniea de Vicente
Sanchis premiada l'any
passat al mateix certamen.

La Coral Polifònica
Benicarlanda obriJ'à amb la
seua actuació els actes
integrants d'aquest festival
que durarà del 26 de juliol
al 2 d'agost on participen
cors de primer ordre tant
nacionals com internacio
nals.

G~
La Coral Polifònica de Benicarló
viatjarà al certamen de Torrevella

estudioc~

Fotos en una hora
.- .'."

Atención novios, regalamos un sensacional video de boda
, Plaza Mercada, 1 Tel. y:fax 47 14 32 • 12580 Ben icarló. - . _.



Secció de psicologia

Els joves benicarlandos i la droga.
Què hi podem fer els pares?

JÓ CAROLINA RUZAFA
-----------

La droga està al caner. Pareix
que els nostres joves no li tro
ben sentit a la vida. Tal volta
busquen un refugi, una falsa
seguretat.

Què hi podem fer els pares
per a ajudar els fills? Com
podem prevenir que els nos
tres fills consumisquen dro
ges?

Per una banda, hem de
conscienciar-nos que hi ha un
problema real. Hem de buscar
informació a les associacions,
ajuntament, etc., per conéixer
el problema de la droga i per
saber que hi podem fer, com
poder participar en una educa
ció per a la salut. En defin:iti
va, cal que ens comprometem,
són els nostres fills i els esti
mem.

D'alh'a banda, des de dins
de l'àmbit familiar, en la con
vivència diària, ja des que són
menuts, podem contribuir
amb el nostre comportament a
la prevenció: fomentant el
diàleg, la comun:icació lliure
d:ins la família, ajudant els
nostres fills a tenir uns valors
ètics sòlids, sense moralitzar.

Això els serviria per a
adoptar decisions responsa
bles j per a resistir les influèn
CIes negat.ives dels seus
iguals. Cal fomentar l'autoes
tima positiva ("tu ho pots fer"
vers "eres un inút.il") i donar
los responsabilitats perquè
aprenguen a valer-se per ells
mateixos, a valorar allò que

tenen, a sentir-se útils per a la
seua familia, la societat i per a
si mateixos. Fomentar la con
fiança i escoltar els seus pro
blemes, entendre els seus
enors (també hem estat
joves), donar consells sense
sennonej8r; atrevir-nos a
expressar els nostres senti
ments i ajudar-los perquè ells
també ho facen.

Així, la família ha de ser un
model educatiu positiu, no
afavorint conductes d'imita
ció no desitjables com la con
ducta de consum de tabac i
alcohol, o com el conSlUn
indiscriminat de fàImacs per
observació de les conductes
parentals. Tampoc hem d'e
xercir un control inadequat
sobre els nostres fills (WI exés
d'autoritat o una manca de
conh'ol total sobre la seua

conducta).
Ni tampoc hem de ser un

exemple clar d'abús d'alcohol
i/o drogues, el qual afavOliria
l'abús en els nostres fills, però
ja no per imitació sinó com
una forma de ressoldre les
carències afèctives i educati
ves generades per aquest
tipus de model fam:iliar.

A més a més, la necessitat
de realitzar una prevenció de
l'abús de drogues des de l'àm
bit farn:iliar es justifica perquè
l'entorn pot ser un agent cau
sal impOliant d'aquesta pro
blemàtica ja que és una
instància educadora anlbun
gran poder d'influència, i fins
i tot pot exercir un celt control
sobre l'impacte d'altres
instàncies socialitzadores,
com l'escola, el grup d'iguals
o els mitjans de comlUllcació.

(!~G

La Penya Setrill
presenta el llibre
amb les memòries
del 1996

JÓ REDACCIÓ

La Penya Setrill presenta avui
divendres (20 hores, Caixa
Rural) el seu llibre 'El Setrill
fa memòria 96'. A l'acte hi
haurà una conferència a càrrec
de Carlos GanzemnüHer, fiscal
de la ciutat de Girona.

Després de la conferència
tots els assistents podran
degustar el vi de la Penya
Vinya Regina'96.

Exposició de
pintura de
Miguel Pitarch

J6 REDACCIÓ

Miguel Pitarch, pintor benicar
lando, presenta lma exposició
al níunero 9 del can'er Sant
Joaquim de la nosh'a localitat.
La mostra es pot visitar de
dijous a diumenge a pmiir de
les 19 hores.

Pitarch .és llicenciat en l'es
pecialitat de pintura ,j de res
tamació i ¡;onservació de bens
culturals eJ;l,Bel1es Arts.

Entre ies seues pJ'incipals
exposicions cal destacar les
realitzades a yalència, Tarra
gona, Requena, Vinaròs,
Amposta, Sueca, Benicarló (en
diverses ocasions) , Peníscola i
Tortosa,

En l'actualitat el pintor
benícar1ando té exposats per
manentment dos retmts del rei
Joan Carles I a la Capitan:ia
General de València,

E5TELLER IMPORT
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Segons un estudi de la FSVT, els empresaris valencians
busquen professionals joves i amb experiència laboral

.'t:ü REDACC¡Ó
----------
Segons assegura una anàlisi
realitzada per la Fundació del
Servei Valencià de Treball, els
empresaJis, a l'hora de con
lTactar personal, demanden
varons d'entre 18 i 34 anys
d'edat amb experiència pro
fessional i albrun tipus de for
mació específica.

L'estudi de la FSVT analit
za les tendències del mercat de
treball durant el plimer semes
tre de! 1997, així com la capa
citat de la pròpia FSVT per
aconseguir donar servei a
aquestes ofertes de treball.
L'estudi està basat en les
darreres xifres de la base de
dades de la fundació, datades
el 30 de juny.

De 1'aJlàlisi es deriva que
l'interval d'edat més sol'licitat
pels empresaris es concentra
entre els 18 i els 34 anys (Wl
55% del total), coincidint amb
la xifra de demandants de la
base de dades de la ftmdació
valenciana.

SEXE I FORMACIÓ
Un 40% de les ofertes de

treball sol, liciten homes i tan
sols un 17% busquen única
ment dones. En canvi, un 42%
de les ofeltes de treball no
inclouen cap requisit referent
al sexe. Front a aquesta situa
ció, la Fundació del Servei
Valencià de Treball di sposa
d'una base de dades on Ull

47% són homes i un 53%,
dones.

Segons explica una nota
feta pública per la FSVT, "en

més d'un 40'}Io dels casos, els
candidats seleccionats han
necessitat algun tipus de for
mació específica, ja siga
FPl, FP2 o un títol universi
tari. Això és possible gràcies
a que més del 50% dels ins
crits a la base de dades acre
diten tenir aquest tipus de
titulacions".

El 71 % de les demandes de
les empreses sol'liciten que els
candidats als llocs de treball
tinguen experiència per al lloc
que han de cobrir. La FSVT
disposa d'un 80% de profes
sionals inscrits que acrediten
experiència, aspecte que per
met fer fiont a aquesta impor
tant demanda de les empreses
del País Valencià.

Tot i que la Fundació dispo
sa a la seua base de dades d'IUl
41 % de persones que tenen
experiència professional i for
mació, tan sols un 29% de les
ofertes indiqueu els dos requi
sits com a condició per obtenir
el treball i Wl 20% exigeixen
aquestes premisses com a con
dició necessària per aconse
guir la feina sol· licitada en un
detenninat cas.

Els Hocs de treball més
ofeltats comprenen des de tèc
nics fins a professionals en lm
30% dels casos fins a auxiliaJ's
(20%), oficials de primera,
aprenents, oficials de segona i
empleats.

Segons els sectors d'activi
tat, l'ofelta es concentra en els

serveis a les empreses, el
comerç, el sector del metal
mecànic, l'hosteleria i la cons
trucció.

Segons explica Romà
Ceballos, director general de
la FSVT, "les dades referides
a les condicions d'ocupabili
tat dels demandants de tre
ball ens indiquen que hi ha
un bon nivell de compatibili
tat amb les ofertes de tre
ball". Ceballos assegura que
els objectius de la Fundació
són "l'agilitat en la resposta,
l'estalvi de recursos i de
temps a les empreses i la
qualitata l'hora de presentar
els candidats, segons les
necessitats de l'empresa en
qüestió".

lMV~kE~

El núlDero 100 serà Dlolt especial
,_,>•• 0. ._

T'atreveixes a pensar què pot ser?

•
...
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Roda de premsa del president de l'equip local

El :çn Benicarló es presentarà el proper dissabte dia 2
" . "

d'agost amb la principal novetat d'Alex Aparicio Casan

El logotip del CD Benie'll'ló

SOCIS
El CD Benicarló ha iniciat

una campanya de captació de
socis i espera arribar fins als
400 abonats, gairebé el doble
dels existents la temporada
passada. Actua1J;nent ja hi ha
més de 300 carnets entregats.

"Tothom ha de coHabo
rar amb el Benicarló. És una
cosa de tots i per això hem
fet sòcies a les empreses del
nostre poble, cosa que mai
s'havia fet", assegura el presi
dent del Benicarló.

El conjlUlt local harebaixat
alglU1s dels preus dels carnets

Rical'do Maltinez via~m'à a de soci. El dels jubilats costm'à
Xert (dia 31) i a Vilafamés 10.000 pessetes, el general
(dia 6 de setembre). 15.000, l'especial 17.000 i el

El CD Benical'Ió) tot i que d'honor 25.000.
encm'a no s'ha confirmat de El Benicarló també s'ha
fonna oficial, començarà la plantejat la possibilitat de can
temporada el diumenge 14 de viar els horal'is d'aIhuns dels
setembre. . seus partits per intentar engan-

Segons Coello, "la tempo- xm' més gent però tot i això,
rada s'ha plannificat molt bé Isidro Coello és conscient que
i l'eotl'enador ha explicat el que cal fer per atreure la
personalment a cada juga- gent "és jugar: bé. Sirequip
dor el que espera del grup i respon el públic també ho fa.
la seua forma de treballar". D'això no én'~' tenim cap

Dmant la temporada està . dubte. El beòiéai'lando, si
previst que els jugadors"'del .'. ê;~u' ~n'i~èqUiI;: '~a a veure'l,
juvenil tinguen les seues opor- Això segur",

"La resta de fitxatges que
hem fet han estat per
reforçar l'equip després de
les baixes de Josemi, Martín
i Ivan", explica Coello,

tunitats. En un principi hi ha
17 jugadors sèniors però els
joves Palau, Bel i Masip
també apOltaran coses a l'e
quip ja que "Ricardo és un
entrenador al que li agrada
molt treballar amb la gent
jove i, a més, són jugadors
que, si se'ls treballa bé, ens
poden ajudar molt".

PRETEMPORADA
El CD Benicarló disputarà

el seu primer pmtit amistós el
proper dissabte dia 9 d'agost a
Càlig, Després jugarà contra el
Traiguera (dia 15), el Vinm'òs
(dia 17 a Benicarló) i contra
lm equip encara per detenni
nar en el marc de les Festes
Patronals (dia 23), Finahnent
el conjunt que entrenarà

;6 ÀLE"( GOZALBO

El CD Benicarló començarà
els entrenaments el proper
dimalts i es presentarà oficial
ment a tots els aficionats el
proper dissabte dia 2 d'agost.
El pressupost d'enguany està
sobre els 10 milions de pesse
tes.

Segons va explicar el presi
dent del Club en la roda de
premsa d'ahir dijous, l'equip
d'aquest any "és molt compe
titiu i ens oferirà bones tar
des de futbol".

La plincipal novetat del
conjunt benicarlando és la
recuperació de molts jugadors
locals que jugaven en altres
equips de la zona.

Pel que fa als reforços vin
guts de fora, Isidra Coello va
destacar l'alTibada d' Àlex
Ap31icio Casan. Segons l'opi
nió del president, "és l'arma
d'aquest Benicarló. En ell se
central'à tot el joc desplegat
pel nostre equip. Totes les
referències que tenim d'eH
ens indiquen que és un juga
dor fora de sèrie. Aquest
jugador ha jugat en el Cas
telló, a segona divisió. Ha
costat molts dies de negocia
ció ja que molts equips el
volien fitxar". El president
defineix el jugador com "un
organitzador molt tècnic
que, a més, ve amb molta
i1'lusió al Benicarló ja que
vol utilitzar el nostre conjunt
d'aparador per poder pro
mocionar-se i jugar en una
categoria més alta".

LA MEJOR PROGRAMACION DE LA COMARCA

Jose Maria Añó Vañó
Director

Plaza Mercado, 1 - Tel. y Fax: 471432 12580 Benicarló

-
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Aquest diumenge es disputa ~a V Clàssica
de Natació entre Peníscola i B'enicarló

Sisena fase del
concurs de pesca
sènior

¡6J CN BENiCARLÓ ¡6J REDACOO

El proper diumenge dia 27 de
juliol se celebrarà la cinquena
edició de la Clàssica de
Natació entre Benicarló i
Peníscola, inclosa en el
'Circuit nacional de llarga
di stància' .

L'organització estableix un
màxim de tres nedadors per
club, tot i que es reserva el
dret d'invitar aquells que con
sidere 0POltÚ. Tots els neda
dors hauran d'estar en pose
sió de la llicència federativa
Nacional o simplement de la
llicència federativa Territorial
conesponent. Serà obligatori
l'ús de casquets de colors
VIUS.

RECORREGUT
La concentració dels pmti

cipants serà a les 7 hores a
l'escullera del port de

IBenicarló, on es passa.rà la
I revisió mèdica i, posterior

ment, es traslladarà els pm·ti-
cipm1ts al POlt de Peníscola.

La sortida es donm-à a les 9
hores, des del port de
Peníscola i l'anlbada està
prevista a partir de les 11
hores a la platja el Mm-rongo
de Benicm-Ió. La distància és
de 8.500 metres.

El reconegut estarà per
fectament senyalitzat amb
boies, que els nedadors hau
ran de passar sempre per la
pmt més propera a la terra.

L'organització apOItarà
embarcacions de suport per
als nedadors, així com vaseli
na, aigua, glucosa i altres ali
ments.

Hi haurà dues categories;

una masculina i una femeni
na. El primer nedador mascu
lí rebrà un cap de setmmla per
a dues persones al Parador de
TUllsme de Benicarló. La pri
mera classificada femenina
obtindrà Ull cap de setmana
per a dues persones a l'Hotel
Los Delfines de Peníscola.
Els tres primers classificats
tindran premi.

Segons ens ha informat
l'Orgmlisme Autònom d'Es
ports, el proper dissabte dia 26
de juliol se celebrarà la sisena
fase social sènior (especial)
del concurs de pesca de la
societat benjcm-landa 'El
Mero'.

Aquest campionat es dis
putm-à entre les 16 i les 2
hores a l'escullera del port de
Benicarló.

Èxit de públic al
Torneig d'Estiu
de Bàsquet

_16 REDACOÓ

El Tomeig d'Estiu de Bàsquet
'Víctor Pratsevall' continua
celebrant-se a les pistes del
passeig Maritim mnb una gran
afluència de públ ic.

Gim. Ballester, equip situat
en el grup A, toma a ser un
any més el conjunt favorit.
Aquest equip ha guanyat els
darrers tres campionats. Tan
sols hi ha dos equips que
tenen opcions reals de donm
la sorpresa; Extintors Belu
carló i Elsis.

Una de les majors decep
cions del campionat ha estat
Mel i Xispa.

TRES
.......

SON MUL ITUD
DE OVENTES

• SER M;AE8TRA.T

Cadena DIAL

40 Princïpales

C:~a.dena SER

• ELS PORTS RA.DIO(Morella)

• RA.DIO EBRE

su NEGOC':;IO LO CONOCERAN 8"1.000 OYENTES
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ACTIVITATS

durant dos mesos el nostre servei

d'Internet no es podrà consultar

DIVENDRES 25
V Zona peatonal.
Inauguració de la zona
peatonal del centre, a les
20 hores.

t/ Presentació llibre 'El
Setrill fa memòria'
Presentació del llibre 'El
Setrill fa memòria 96'
amb conferència de
Carlos Ganzenmü lier,
fiscal de la ciutat de
Girona, i degustació de
vi de la Penya (Caixa
Rural, 20 hores).

DISSABTE 26
t/ Celebració del dia
del turista.
Des de les 11 hores fins
les 12 del migdia, ben
vinguda a la ciutat per
part de la Reina i les
Dames d'Honor de les
Festes.

A partir de les 16
hores III Concurs de cas
tells de sorra i celebració
del III Concurs de Boles
i botxes.

Regata de vela a la
platja del Morrongo
(18:30).

Elecció de Miss 1997
amb premis de fins a
40.000 pessetes (21
hores).

Marató d'aeròbic a la
platja del Morrongo
organitzada per Gim
sport (22:00 hores).

Revetlla (24:00 hores)
i focs d'artifici (1:30
hores) al port de la loca
litat disparats per
Pirotècnia Tomàs.

DIUMENGE 27
V Clàssica de natació.
Cursa entre Peníscola i
Benicarló (8.500 me-

tres). La sortida serà a les
9 hores des de Peníscola.
L'anibada està prevista a
les 11 hores aproximada
ment.

DIJOUS 31
V Poesia.
Data límit per a entregar
els originals del V Premi
de Poesia Flor Natural de
Benicarló 1997.

DISSABTE 2
Concert de flautes.
El quartet de flautes
"Quatre Quarts" realit
zarà un concert a la plaça
Sant Bartomeu (22:30
hores).

V DIVENDRES 8
Infantil.
Espectacle per a xiquets i
xiquetes amb el nom de
'La gran aventura' a la
plaça Sant Bartomeu
(19:30 hores).

V DIMECRES 13
Torneig de bàsquet
'Victor Pratsevall'
Semifinals de la quinze
na edició del Torneig
d'Estiu de Bàsquet
Memorial 'Víctor Prat
sevall' a les pistes de
l' Institut Joan Coro
mines -passeig Marítim
(22 hores). Organitza el
Club Bàsquet Benicarló.

Torna l'emoció als cinemes amb Sandra Bullock i Speed 2

-

16 REDACC16

Tres anys després de l'estrena
de la sorprenent Speed, a1Tiba
als cinemes de tot el País
Valencià la segona part.
Dirigida per Jan DeBont i pro
tagonitzada per Sandra Bul
lock i Jason Patric, aquest
últim substituint Keanu
Reeves, Speed 2 se'ns presen
ta com un dels films més exi-

_tosos d'aquest estiu.
El millor del film és la

seqüència on un creuer s' esta
vella contra St. Martin, un
petit poble del Carib. Per fil
mar l'impacte es van utilitzar
llil total de 14 càmeres. El
pressupost del film està al vol
tant dels 20.000 milions de
pessetes.
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Equipados con

Cartelera de Cine de Benicarló y Vinaròs
ESTRENOS NACIONALE5
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BENICARLÓHORARIOS

de Viernes 25 a lunes 28 de Julio

Viemes : 22:30h
Sabado : 20:00h y 22:30h
Domingo: 17:30h, 20:00h y 22:30h
Lunes : 20:00h y 22:30h

SPEED 2

Sandra Bulloc1\: - JasonPatric
LA DAl'VlA Y EL VAGABUNDO

Walt Disney I
VINARÒS

.1••1. ~INlh\\A C:OLISEUMViemes : 22:30h
Sabado : 19:45h y 22:30h

, Domingo: 17:30h, 20:00h y 22:30h
Lunes' : 19:45h y 22:30h

SPEED 2

Sandra Bulloc1\: - Jason Patric
AIRBAG

Karra Elejalde y Fdo. Guillem
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