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Les obres per a la millora de l'exterior i l'interior del mercat s'escomençaran en breu
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EDITORIAL
Els homes i les pedres

T ot just quan el regidor d.'urbanisme ha anunciat
el començament de les obres de condiciona
ment de la plaça del Mercat, ha sorgit la polè

mioa entre els comerciants i l'Ajuntament per la coin
cidència d'aquests treballs amb l'inici de la telnpora
da turística. Mentre a d'altres municipis turístics inte
rrompen tota activitat constructiva als mesos d'estiu,
a Benicarló l'equip de govern ha decidit donar una
configuració més turística a l'entorn, seguint les pau
tes estètiques dels terrenys del voltant de l'Auditori,
que tant ha col,laborat allluiment dels actes culturals
i festius.

Suposem que totes les molèsties d'aquest caos pai
satgístic transitori, es veuran recompensades per la
construcció d'uns immensos i costosos arcs que tren
caran la monotonia dels veïns i visitants, així sens
dubte s'agilitarà més el COlnerç de la zona. Benicarló
necessita una plaça anlb porxos i la tindrà, Inalgrat
que el seu cost estiga pel damunt del d'una il·lumina
ció d'emergència a l'avinguda del Papa Luna.

I si Benicarló necessita empolainar la seua plaça del
Mercat, el PP necessita fer obres, i si pot ser, prou vis
toses i efectistes (que no efectives) en un any pre
electoral, què més volem, es maten dos pardals amb
una pedra.

Aquest és segurament l'argument de més pes per
aquells que minusvaloren la intel'ligència dels beni
carlandos i les benicarlandes. S ja han entropessat
dues vegades amb la mateixa pedra, esperen que
n'entropessen tres. Deuen pensar que tots els dies es
festa.

El Telèfon de La Veu

964-46-16-18
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Les obres de reestructuració del Mercat es faran en dues fases, millorant el seu exterior i interior

El Mercat Central de Benicarló es prepara per al futur

La pescatera Mercedes Chau homenatjada

J6J iSMAEL MATEU

D
'ací a poques dates, no
passaran moltes set
manes, s'iniciaran les

obres per a l'adaptació de l'en
torn i reestructuració del
Mercat Central de Benicarló,
unes obres molt polèmiques,
no pel que suposaran, que serà
un bé per als nostres comer
ciants i ciutadans, sinó per la
fonna i la data en la qual es
produiran.

El Mercat Central es prepara
per al futur, i per això ha de
canviar la seua imatge. Per
tant, els membres de l'equip de
Govern del nostre Ajuntament
iniciaran en aquest temps unes
obres finançades pels Plans
Provincials de 1998 de la
Diputació de Castelló, i per la
Direcció General de Comerç
de la Conselleria d'Indústria i
Comerç de la Generalitat
Valenciana. El problema que
existeix és el temps en el qual
es realitzaran, que agafàrà part
de l'estiu.

del dia 1 de setembre, data en
la qual ja han acabat les Festes
Patronals.

Juan José Cornelles, pre
sident de l'Associació de
Venedors del Mercat Central
de Benicarló, va comentar, per
a La Veu, alguns temes rela
cionats amb aquestes obres.
Comelles va voler destacar
fonamentalment que "els
venedors del Mercat Central
esperem que en un futur la
zona de mercat no siga
reduïda", a més es mostrava
"totalment en desacord amb
les declaracions del regidor
d'Urbanisme, Juan Antonio
Maña, en les quals emplaça
va com alternativa d'aparca
ment de la zona del mercat
els carrers del Doctor
Fleming i de Jacinto
Benavente".

Encara que va mostrar el
seu desacord en aquest tema
d'aparcaments, Cornelles es
mostrava optimista, ja que

afirmava "estar content amb
les obres que es començaran,
ja que és una oportunitat per
a apropar-nos al futur. A
més no vull entrar en polè
miques amb ningú, perquè
penso que serà un bé per al
poble i per als comerciants".
Per a concloure el president

dels venedors del Mercat volia
"garantir als ciutadans que
des del moment en què fun
cionen les obres existiran
accesos per a poder arribar
al mercat amb tota garantia,
la qual cosa significarà que
el servei al client serà el
mateix de sempre".

Cornelles (Mercat
Cental): "garantim
als ciutadans l'e
xistència d'accesos
al mercat durant les
obres"

Les obres es faran en dues
fases, una des de l'lde juliol i
fillS al dia 15 de juliol, per tal
de no afectar molt més els
comerciants durant les dates
fortes de l'estiu; i una altra des

L
a pescatera Mercedes
Chau, 'La Chava "
rebrà el pròxim diven

dres 5 de juny, un homenatge a
Benicàssim per part de la CEC
(Confederació d'Empresaris de
Castelló), per ser una de les
venedores més antigues. del
mercat. Des de La Veu de
Benicarló enhorabona a una de
les pescateres més emblemàti
ques de la nostra població per
aquest reconeixement de tota la

Mercedes Chau, 'La Chava', serà homenatjada a per la CEC província.
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El regidor d'Urbanisme, J.A.Maña, va demanar un ~sforç als ciutadans pels problemes que poden suposar les obres

Els polítics locals opinen sobre les obres del mercat Central

t · "IU .

Per concloure, ens vam
posar en contacte amb Enric
Moya, regidor del Bloc
Nacionalista Valencià, qui va
mostrar la seua opinió comen
tant que "no estem d'acord
amb aquestes obres"pel' n'es
motius: perquè es fan coinci
dir amb l'època de major

jectes com vulga, però nosal
tres haguérem intentat
millorar altres coses, a més,
considero que és un error
fer-les a l'estiu, ja que serà
un caos". Sa.l.1chez va conclou
re aftrmant que "les obres
s'haurien de començar pel
setembre, com nosaltres vam
afirmal; ja que ara suposarà
un autèntic bunyol, a més, no
comprenc com els comer
ciants estan d'acord amb les
obres abans i durant de l'es-

activitat comercial del mer
cat; perquè són obres de
maquillatge extern de clam
intenció electoralista; i pel"
què malgrat el seu elevat cost
(45 milions de pessetes) no
aporten cap millora substan
cial a la problemàtica comer
cial de Benicarló". Respecte a
això Moya també va denunciar
que "la tercera part del pres
supost se'n va en revestir els
pilars de propietat privada i
en construir uns arcs sense
sentit". El regidor nacionalista
va recordar que "amb els
mateixos diners, nosaln"es
vam proposar construir un
aparcament pel" al mercat,
molt més beneficiós. Aquesta
proposta es va perdre pels
calaixos de l'Alcalde".

J6 ]S¡I,Il/1EL lv!.ATEu

Deixant les confusions i la
plaça de la Constitució, Maña
va confÏTmar que les obres del
Mercat Central "tindran dues
fascs, una fins alIS de juliol
per a no interferir en èpo
ques fortes d'estiu, i una
altt'a des de 1'1 de setembre,
així afavorirem' l'accés al
mercat i les obres no seran
tan molestes".

Per a concloure, el regidor
d'Urbanisme va demanar als
ciutadans que "facen un
esforç si existeixen proble
mes d'aparcament, les obres
es famn per costats, és a dil;
quan s'arregle un es podrà
aparcar en l'altre.
Comprenc que no existirà
espai llera tots, però encara
existeix la possibilitat d'am
pliar la zona blava d'aparca
ment fms als carrers Joan
XXIII, Francisco Pizarl"O i
Colón; possibilitat que
depén de la regidol'ia de
Govern'aciÓ".

Pe;: \1 ~eua part, José
Sanchez, regidor del PSPV
PSOE a 1'Ajlilltament va
comentar que "el PSOE sem
pre ha recolzat aquest prò
jecte, encara que el vam
aprovar amb molta pressa a
un ple extraordinari per tal
de no perdre la subvenció".
El regidor socialista recordava
que "ara, després de tot el
temps que han tingut el pro
jecte al calaiX, tenen molta
pressa per fer les obres.
Cadascú pot fer els seus pro-

El. regidor d'Urbanisme de
l'Ajllntament de Benicarló,
Juan Antonio Maña, va con
testar la trucada de La Veu, i va
voler aclarir les seues declara
cions amb què emplaçava
aparcaments altematius:"algú
no em va entendre bé, ja que
jo tan sols vaig dir que per a
aparcar una vegada s'inicien
les obres de la plaça de la
Constitució, i no del Mercat
Central, caldria aparcar a
llocs com el carrer del
Doctor Fleming o de Jacinto
Benavente. En cap cas em
vaig referir al Mercat".

Maña: "Comprenc
que no existirà espai
d'aparcament per a
tots, però encara
e:dsteix la possibili
tat d'ampliar la
zona blava d'apar
cament fins als
carrers Joan XXIII,
F. Pizarro i Colom"

L es obres que es realitza
ran per a la peatonalit
zació i reforma del

Mercat Central tenen alguns
plmts conflictius, per això des
de La Veu ens hem possat en
'contacte amb un representant
de cada força política local i
així saber l'opinió dels seus
respectius partits.

Carrer Majo'r 40

12580 Benicarló
Tel. : 461657

Fax.: 765280

U na de rasposa i
molt punxant per
a la Ministra

d'Agricultura, Loyola de Palacio, per
què de nou se'ns han tornat a riure a
Europa amb el tema de l'oli. La ministra
sempre és la primera a les manifesta
cions però arriba la darrera a Brussel·les.
l Fischler se'n surt amb la seua.

Una de torradeta i
de ben bona a la
Coral Polifònica

Benicarlanda, ja que amb la seua gran
actuació a l'Aplec de Corals de Castelló,

. va deixar el pavelló benicarlando molt alt
a nivell de c()rals. Esperem que els seus
components continuen igual.



Tomàs Molina parlarà sobre les
relacions del temps i el Camp

¡6J ASSOCIACIÓ CULTURAL AL/LlI/BOR

Programació dell0é
Festival de Cinema de

Comèdia Peníscola
.6 &lJACCIÓ
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TOMÀS MOLINA. METEORÒLEG

HOME DEL TEMPS A TV3
-------

CONFERÈNCIA: EL TEMPS I EL CAMP
-------

DIJOUS, 4 DE JUNY,~ES 20H _

SALA DE CONFERÈNCIES DE LA CAIXA RURAL

El conegudíssim i entran
yable home del temps de
TV3, Tomàs Molina, mTÏ

barà a Benicarló el dijous 4 de
juny. Invitat per la Caixa Rural
de Benicarló i per l'Associació
Cultmal Alambor, Molina par
larà sobre les relacions del temps
i l'agricultura.

Aquest meteoròleg és un dels
màxims especialistes en temes
mediambientals i sens dubte serà
una de les conferències que més
interés despertarà entre el gran
públic.

Ací tenim un avanç
de la programació
del iOé Festival

internacional de Cinema
de Comèdia de Peníscola
que escomençarà dilluns,
1 de juny, i que concloura
el dissabte, dia 6.

Programació cmema
togràfica:

Sessions Oficials; pro
jeccions totes les vespra
des i nits, en les dues sales
habilitades al Castell del
Papa Luna. Horaris, 16h,
18h, 20h i 23h.

Cinema al POI't; pro
jeccions a l'aire lliure,
dimecres, dijous i diven
dres a les 22h.

Activitats programa
des a la carpa oficial del
Festival:

Dimmts 2; taula rodona
Reporters de Cinema, i
roda de premsa de

Mariano Ozores.
Dimecres 3; taula rodo

na Els Crítics, i roda de
premsa d'Ursula Andress.

Dijous 4; taula rodona
Joves Actrius, i presenta
ció del llibre Con
Mariana Ozores hemos
topada.

Dinvendres 5; taula
rodona Ofici de Director, i
roda de premsa de Paco
Hoyos i d'AISGE.

Dissabte 6; taula rodo
na Les Telesèries, i roda
de premsa de Florinda
Chico i dels directors del
festival.

A més a més, cal recor
dar que l'acte
d'Inauguració serà el
di1hms dia 1 a les 21 :30h
(durant el qual actuarà
Carles Santos); i la
Cloenda el dissabte dia 6
a les 23:00h.

Projecte d'Educació Ambiental, Ajudem El Nostre Bosc:
Barranc dels Horts

¡6J C.PMh.--STRE FCATALAN

Els alumnes de 4t, 5é i
6é, del c.p Francesc
Catalàn de Benicarló el

dia 19 de maig vam fer una
sortida al barranc dels Horts,
tenne d'Ares, dins dels projec
tes d'Educació Ambiental que
hem fet aquest curs.

Amb l'autobús vam agafar
la general 232 a Vinaròs i vam
passar per Traiguera, Xert i
Catí per alTibar finalment a
l'entrada del barranc dels
Horts.

Quan vam arribar, vam fer
tres grups amb els monitors de
la Fundació Bancaixa , que ens
van donar un quadern per a
cada un de nosaltres.

Primer vam fer l'itinerari,
després a la primera parada
vam veme lila bassa, després
vam observar els matolls i
també el bosc on hi havia
carrasques i roures, també vam
observar més arbres, lianes i
arbusts, més endavant vam
veure un dipòsit que era per si
hi havia un incendi, també vuit
àguiles volant, després vam
anar més cap endins del
barranc.

Estava molt empinat, vam
parar a diom' a una font d'on
sortia una aigua molt :fresque
ta, quan van acabm' de menjar
ens vam dirigir a veure el
"roure pm'e" que té més de 500
anys, després ja ens vam diri
gir a l'autobús, ens vam aco-

miadm' de les monitors i vam
tornar cap a Benicarló.

Aquesta era l'última de les
sortides que hem fet al llarg
del curs per tal de conèixer
millor el nostre bosc i així
poder respectar-lo i tenir-ne

cura..
Va ser un dia liIolt divertit i

ens ho vam passar molt bé.

Els alumnes de 5é d'EP de
C. P Mestre Francesc
Catalan de Benicarló.
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El secretari general del PSPV-PSOE,
Jo·an Romero, va estar a Benicarló

$:o REDACCIÓ
.~~~----------------~---~--------------------~---- -~~-~~-

El secretari general del PSPV
PSOE, Joan Romero, va visitar
les poblacions de Rossell, Alcalà

de Xivert i Benicarló, dmant una gira
del dirigent socialista per tal d' entrevis
tar-se amb els representants de la socie
tat civil i els grups municipals socialis
tes, per conèixer de plimera mà els pro
blemes i inquietuds de la comarca del
Baix Maestrat.

El líder valencià dels socialistes, va
oferir, en la vesprada del passat dissab
te, dia 23 de maig, una conferència al
saló d'actes de l'lES Joan Coromines de
Benicarló, per tal d'intercanviar impre
sions amb tots els assistents.

A l'esmentat acte van estar convidats
els dirigents i membres de les plincipals

associacions, entitats i agents socials de
la comarca del Baix Maestrat.

Romero va exposar nom
brosos temes sobre l'actua
litat socialista, per tal de
donar a conéixer la nova
etapa d'aquesta força polí
tica

La conferència que va donar Romero,
va tindre com a títol 'Ser socialista al
segle XXi', en la qual va exposar nom
brosos temes sobre l'actualitat socialis
ta, per tal de donar a conéixer la nova

etapa d'aquesta força política.
El nombrós públic present va partici

par en aquesta conferència amb gran
quantitat de preguntes, totes elles con
testades pel secretari general del Partit
Socialista del País Valencià sense cap
mena d'excusa ni mirament.

En concloure l'esmentada conferèn
cia, una vegada entrada la nit, Joan
Romero va assistir, juntament amb
molts dels afiliats i simpatitzants socia
lites de la comarca, a un sopar al
Restamant Jacinto, d'Alcalà de Xivert,
en el qual es va homenatjar a tots els afi
liats més veterans del partit de la comar
ca d'Els Ports i de la del Maestrat.

Pel que sembla, Romero no vol obli
dar-se de ningú a la nostTa comarca.

il'JJ 1. R. RAM.ÍREZ

Romero

Juan Romero, com em sembla més
adient anomenar-lo, va fer una pas
sejada per aquestes comarques la

setmana:passada. Va visitar i homenatjar
els tnílltants més antics de la contrada, a
la vegada que ocupava bona pmt de la
infOlmació comarcal (cosa que no va
passar amb la presentació pública del
BNV a Benicarló). És interessant com-

provar com els mi1jans infonnatius afins
i incompatibles van esforçar-se en fer
saber a tota la comarca del Baix Maestrat
que un dirigent del PSOE que, per celt,
no mana massa, es va prodigar en actes
públics pels pobles, poblets i ciutats del
voltant. De coses importants, però, en va
dir ben poques. En el seu més pur estil
regatejador va ignorar qüestions fona
mentals del seu paltit en algun poble
turístic al costat de Benicarló on no
saben per on tirar.

L'iHustre visitant va comparéixer

davant militants i simpatitzants (una
paraula molt utilitzada pel partit de
Ba1Tionuevo i Vera) per oferir una con
ferència de títol pretenciós i amb poc
contiw,,'Ut. Una gran veritat, aquesta, si
hem de fer cas del que vam sentir per la
tele. Per altra banda, Juan Romero, un
dels homes capdavanters dins del PSOE
en la defensa de les particularitats lin
güístiques dels valencians, va impattir
les seues explicacions en un castellà per
fecte que va fer les delícies dels assis
tents.

RÀDIO BENICARLÓ

EMISSORA MUNICIPAL
107.3 FM

Méndez Núñez, 91
Telf.. 47 35 44

BENICARLÓ

~. .~

~ANOSTRA. TELE
Avda. Marqués de Benicar16. 27

TeIf. 47 1983
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Presentades les Unitats de Prevenció de la SIDA
~ REDACCIÓ

El passat 13 de maig, dins del I Pla
de la SIDA de la Comunitat
Valenciana, es va aprovar la crea

ció i desenvolupament de les noves
Unitats de Prevenció de la SIDA a les
àrees de salut; unitats presentades el pas
sat dimarts, 26 de maig, al Centre de
Salut de Benicarló. L'acte va estar presi
dit per la cap del Pla de la SIDA de la
Commutat Valenciana, Sofia Tomàs Dols.

A l'Àrea de Salut l delPaís
Valencià, que comprén 33
municipis del nord de la
província de Castelló,
aquesta unitat de prevenció
de la SIDA estarà ubicada
al Centre de Salut de la nos
tra ciutat

A l'àrea de salut l de la Comunitat
Valenciana, que compren 33 municipis
del Nort de la província de Castelló,
aquesta unitat de prevenció de la SIDA
estarà ubicada al Centre de Salut de la
nostra ciutat.

A més a més, s'ha habilitat LUla línia
telefònica directa, 964 46 09 93, la qual
tindrà LUl horari de 10 a 14 hores, els
dilluns, dimecres i divendres; i de 17 a 19

M olts cops els homes només
pensem a diferencim'-nos dels
animals i la veritat és que tan

sols pensm- ens aparta d'aquests. De
totes les coses que en teoria ens allLlllyen
de la resta d'èssers vius és la nostra
capaci tat d' mterrelacionar~nos a través
de formes autoimposades la que ens
dóna la condició d'espècie privilegiada.
Així, l'Estat concebut com a instrument
d'organització social és, des del meu
punt de vista, allò que ens convelteix en
homes pel simple fet d'haver-los creat
mnb l'únic propòsit de viure com a tals.
La política i el poder només són eines

hores els dilnarts.'La Tesponsable de la
Unitat és Pilar Ors Zarzoso.

Les funcions de la Unitat de Prevenció
de la Sida (UPS) són:

- Estudi de la situació a l'àrea de salut
des del punt de vista de la prevenció de
la SIDA: característiques demogràfiques,
identificació de poblacions en risc, con
sum de drogues, inventari de recursos,
relació de programes o activitats de pre
venció de la SIDA en funcionament a l'à
rea de salut.

- Distribució de mate!ials de recolza
ment.

- Intervenció als mitjans de comunica
ció locals.

- Educació per a la salut: col·laboració
amb educadors en formació del profeso-

~ BORJA COLÓN DE CARVAJAL

per legitimar visions d'un mateix objec
te.

No existeix, doncs, major
problema per a l'home que
el de decidir si accepta o no
aquesta clara imposició:
decidir si s'organitza com
a persona o viu com a ani
mal

No existeix, doncs, major problema

rat, programes d'educació afectivo
sexual, tallers per a joves.

- Recolzament a l' escolari tzació de
J6quets seropositius.

- Ajuda als programes de reducció de
danys.

- Co¡'¡aboració en programes d'inter
venció comunitàlia dirigits a previndre la
SIDA o a promoure la solidmitat amb els
afectats.

- Coordinació de la campmlya del Dia
Mundial de la SIDA.

- Atenció personalitzada i telefònica a
les peticions d'infonnació i derivació per
a diagnòstics.

- Investigació epidemiològica relacio
nada mnb la prevenció, aspectes socials,
psicològics i econòmics de l'epidèmia.

- CoUaboració intelinstitucional.

per a l'home que el de decidir si accepta
o no aquesta clara imposició: decidir si
s'organitza com a persona o viu com a
animal.

En tot cas i sent una mica tard per
qestions d'aquest tipus, l'Estat, a l'igual
que la religió i que moltes altres coses,
segueix sent una qüestió de fe. Per sort o
per desgràcia, la fe s'ha convertit moltes
vegades en la !ival substituta de la raó
pura..

En definitiva, no cal esperar altra
cosa de l 'home que la seua esperança en
velitats incertes per explicar les realitats
ilnposades.



Miratge equívoc !

El mussol després de llegir a la Veu
de la setmana passada la nota de
premsa dels éssers humans de

l'APA de l'escola del Nord, va quedar Wla
mica bocabadat perquè creia que aquesta
reivindicació històrica ja estava en vies
de solució.

El mussol no podia comprendre de cap
de les maneres com després de tant de
temps, i més si recordava tantes i tantes
paraules que havien sortit de la boca de
l'ésser hW11à enca.J.Tegat per sufragi uni
versal i democràtic de gestionar els des
tins d'aquesta ciutat, que lilla qüestió ali
mentaria vital per al servei comunitmi no
s'havia resolt abans.

El mussol per aquest motiu va voler
donar una ullada a la situació d'aquest
centre educatiu, sobretot només per bat
xillejar una mica, ja que no tenia massa
ganes de cercar noves fonts d'anàlisi per
a la secció d'aquest nluuero, així que
xino-xano a començmuent de setmana va

anm' volant a guaitar un xic in situ.
El mussol de sobte va contemplar com

als accesos d'aquest col.legi hi havia 1Ul
parell de màquines excavadores i tulS
quants éssers operm'is preparats per a
emprendre alguna que altra tasca de l'mt
de la paleta.

El mussol en un moment de flaquedat,
i veient tots aquests preparatius, va creu
re que la remlÍó de que pm"1aven els
essers bwuans de l'Apa havia donat els
seus fi'lutS, i que en una sobtada manifes
tació d'eficiència els éssers luuuans
govemants del PP havien solucionat en
un tres i no res tots els entrebmlcs exis
tents per tal de construir el menjador
escolar; però quan el pm'e solli va deixar
de molestm', mub els seus grmls ulls va
observar com aquests hmumls operaris no
tenien res a veure mub l'escola.

El mussol amagat entre les branques
del gmTofer del Catalan va anar mirant
com els éssers opermis de diferents com-

panyies de feina anaven treballant al Puig
de la Nau, uns obrint una rasa a la banda
esquelTa del carrer, altres arreglant les
fbites d'aigua que prodlÜen els primers,
lms altres col.locant tubs de plàstic i
tapmlt-Ios, etc.

El mussol finalment va comprendre
que aquells treballs només eren la tan
esperada solució de l'assignatma pendent
del primer trimestre de l'any passat, quan
per miJIorm' la fisonomia de Falles s'lli
vml tirar les cases existents fora d'alinea
ment; però que els éssers de l'ajuntmuent
no havien fet res per obrar les voreres
necessàIies per garantir el pas dels
humans sense cap ¡isc per a la seua inte
gritat fisica.

El mussol només ara té el dubte de
quants dies hallfà de romandre muagat
entre el fullatge per constatm' la finalitza
ció definitiva d'aquestes obres de millora
del calTer.
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Evaluació del programa Projecte Amigó
P6J CJiRITAS INTERPARROQUIAL DE BENICARL6

comarca a Castelló.
Finalment, volem fer saber que, tant

joves com fmniliars, a l' acabmnent del
procés ens af:,>raeixen l'esforç de tots i ens
confesen que ha valgut moltíssim tant de
sacrifici.

Quiosquet a San Gregori del
Projecte Amigó

El grup de pm'es i voluntmis de CàJitas
en Berucm'ló que col'labora amb el
Projecte Amigó vol informar de que la
quantitat aconseguida al quiosquet de San
Gregori va ser de 500.000 pessetes.

Moltes gràcies en nom del Projecte
Amigó i CàJ·itas de Benicarló

estadístiques de l'exercici 1997 van ser:
3-1 grups d'Iniciació, amb la participa

ció total de 27 famílies i 18 persones per
grup de mitjana.

22 grups d'Autvajuda, amb la partici
pació de 20 persones.

Joves de la comarca que van estar al
Projecte Amigó a 1997: lera Fase de
Tractament, Acollida, 4 persones; 20na
Fase Comunitat Terapèutica, 2 persones;
3era Fase Reincorporament, 2 persones;
Programa Acabat, 2 persones; Tractats en
habitatges per a xics, 4 persones; i
Tractats a habitatges per xiquetes, 3 per
sones.

Voluntaris que van col· laborar amb el
Projecte Amigó: a Benicarló, 23 perso
nes; a Vinaròs, 17 persones.

Podem afirmar que, després de tan
llarg recorregut, eixir de la droga es pos
sible, sempre amb molt d'esforç i sacrifi- ~

ci per part del jove, però sobretot amb una
família unida i fOlta, la qual sàpia estar a
l'alçada als moments lògics de la recaigu
da del seu fill o filla. Per això considerem
vital el desenvolupament dels f:,'nlps d'ini
cialització i autoajuda per als pares i
familiars de la comarca, per tal de saber
portar als fills pel bon cmni cap a la rein
tegració.

Per als joves que no tinguen fmnilia, o
que tinguen dificultats per a fer-se càrrec
d'aquest seguiment, existeixen els habi
tatges d'acollida, un de xics i un altre de
xiques. Ara per ara, davant la saturació de
1'habitatge de xics, ens estem plantejant
establir i afrontar el manteniment d'un
habitatge d'Acollida per a joves de la

Va ser al 1996, per a evitar el des
plaçament de les famílies a Castelló, quan
es va subscriure lm progrmna de col·labo
ració entre el Projecte Amigó i Càrites
de Benicarló i Vinaròs, pel qual es des
plaçarien els terapeutes del Projecte
A.1nigó fins a la nostra comarca.

Les activitats realitzades i les dades

Hem estat col-laborant amb
el Projecte Amigó des de
1993 i hem tingut molts
resultats positius amb els
joves (4 reintegrats a
Benicarló)

AProfitem per a infonnar-vos dels
fets que s'estan desenvolupant
per apropar a tots aquest

Programa Trerapèutic d'ajuda als joves
drogodependents i a les seues famílies a
la comarca.

Com molts de vosaltres sabeu, hem
estat col, laborant amb el Projecte Amigó
des de 1993, hem tingut molts resultats
positius amb elsjoves (4 reintegrats a
Benicarló). Moltes families -aproximada
ment 35- han pogut ser orientades per tal
de poder ajudar als seus fïlls, rebu~ant

angoixes i temors. A nivell de ciutadans,
per part de la comunitat de Benicarló ha
existit lma col'laboració constant; per la
nostra part volem fer constància que avui
dia es manté i podem veure com s'està
fent extensible cap a altres localitats de la
comarca.

CASTING PER A L'ELECCIO
D'ACTORS I ACTRIUS

del Collet

INSCRIPCIONS: AL NEGOCIAT DE CULTURA DE
L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ.+ A PARTIR DEt:--DIA 1 DE ¡JUNY· ,,:-,""

-.Dia: Diumenge 21 de juny, a les 11 del matí.
-. Lloc: Auditori Municipal.
-.Prova: Lectura d'un poema elegit per l'aspi-

rant.
- Lectura d'un fragment de L'Estel del Collet,

elegit per l'aspirant.
- Lectura d'un text elegit per la junta.
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Edith García Lóp~z, nova Dama de l'Associació
Amics del Ball de Saló

P6J ASSOCIACTÓ AMJCS D1.!--'L BALL DE SALÓ

l'acte va tindre lloc quan l'amic Paco va
enaltir a la nostra dama Edith amb uns
grans adjectius, comparant-la amb uns
litmes de Ball, i que definjen fidelment el
caràéter i bellessa d'Edith.

Va ser una nit i.ncreïble. A la meitat de
la festa van fer acte de presència la Reina
i les Dames de la Ciutat de Betúcarló,
companyes d'Edith. Aquesta i el presi
dent Gaspar, i.nauguraren oficialment el
Ball, ballant un preciós xa.xa,xa.

A més, es van fer entrega d'uns diplo
mes als alumnes que van efectuar el curs
de Balls de Saló de la Universitat
Popular. l una gran alegria, vistositat i
diversió van provocar 1'equip de Rock
Acrobàtic del Gimnàs Madison, entrenats
per Nacho i Maite, de! que prenien pali
els Campions d'Espanya Rubén Blasco i
Ànge!a Gómez.

L
a dama de la nostra associació va
ser proclamada i presentada el dis
sabte, 16 de maig, durant el sopar

ball que es va efectuar als salons del
Petúscola Palace. Però en aquesta ocasió
amb una coimotació especial, la llostra
dama Edith García és, a més a més,
Dama de' Bemcarló, per la qual cosa
representarà la nostra associació a tots els
actes de les Festes Patronals 1998.

La 6a dama de la nostra asso
ciació va ser proclamada i
presentada el passat dissabte,
16 de maig,

Com a mantenidor va actuar Francisco
Vidal L1orach, i la pati més emotiva de

'*<=;REVC>L

COPISTERIA LLIBRERIA

PAPERERIA

• Fotocòpies i còpies de planols
• Enquadernacions de tot tipus
• Papereria i material d'oficina
• Llibres de text

NOUS SERVEIS
• Impremta ràpida
• Digitalització d'imatges
• Servei de fax
• Material de reprografia

LA QUALITAT AL MILLOR PREU

NOVA ADREÇA

Passatge sant Blai 2/cantonada sant Jaume
Tel/fax 475698 • 12580 Benicarló (Castelló)

Si vols tindre veu

compra-te-Ia!

~ v~
kg~

el setmanari

que més parla

Pedro Sanmartín Urchaga

MÉDICO

Tel.: 964472106
móvi] 929 654916

CI Alemanys, 10-1°-1"
Benicarló (Castelló)

A:pertura de
consulta particular

P6J REDACCIÓ

L
'Associació Protectora de la Natura
Llevantma, APNAL, ha orgamtzat
per al proper jlmy, en concret dmant

el primer cap de setmana, un cmset d'ini
ciació fotogràfica de la natura; a càtTec del
benicat'lando Josep Coscollano i Masip, e!
qual és membre de la Societat de Fotògrafs
de la Natura. Aquest fotògraf ha realitzat
nombroses exposicions de fotografia a Ja
comarca del Baix Maestrat com la que va
per tota la província sota el nom de
Naturaleza Viva, la qual està finançada per
la Fundació 8aixa Castelló.

Josep Coscollano porta més de 20 anys
realitzant fotof:,rrafies de la natura, on els
seus principals camps operatius són el Baix
Maestrat, la Tinença de Benifassar i el Delta
de l'Ebre.

Per a més infonnació, APNAL, ens ha
facilitat unes adreces: COITeu Electrònic,
emilu@cepad.es; Telèfon, 908 0472 36;
Fax, 964 40 09 29; COITeu Postal, apartat
de cOITeus 237, 12500 Vinaròs. També es
pot optar per visitar les instal·lacions
d'questa associació els dil11attrs i els dijous
per la vesprada, la dirrecció és: CatTer Santa
Rit~n21, lr 2a.



Encara escolto el saxòfon d'Iturralde
16 MJNJSTïUL

-----------

Gracies a lturralde, cada cop que
escoltem aqueix saxo es produeix el
miracle que el temps no haja passat.

.J.L.Pérez de Arteaga

D ivendres nit. Eren ja les 10 passa
des. Alguns assistens van
començar a fer palmades, estaven

W1 poc impacients. Els components del
Quartet MeditelTaneo Sax començaren a
eixir a l'escenari de l'AuditOli, quasi ple, i
es disposaren a iniciar la que seria W1a llar
ga sessió de músicaja que, ben prop de les
dues hores van estar a l'escenari. Només
començar el ritme precís i l'swing de la
bariton, o saxòfon baix, -Iruna
Mmtinez-va començar a impregnm' una
perfecta entesa entre tots quatre compo
nents que van llançar dues o tres peces
cUltes, per a donm' pas a Ittmalde, que va
eixir enmig de fOlts aplaudiments del
públic. El quartet havia ficat ja l'ambient a
la sala, i el gran saxofonista va iniciar la
seua "master class" donant sobrades expli
cacions de les seues "Vivencias" com s'a
nW1ciava al programa.

Un recorregut per les seues més
emblemàtiques obres, m'a més actualitza
des per grup redüit i sempre amb una sen-

zillesa prèvia a cada obra que donava la
impressió d'estar al "cole". Itunalde deia
que ell era un intrús perquè ja el qumtet
tenia suficient mèrit i qualitat però que
com la música era d'ell, feia allò "que le
apetecía". Molt celt. El Tríptic amb
(Lisboa-Casablanca-Argel) va sonar
esplèndid. Pequeña Czarda mnb records
hongaresos. Miniatura i Oid friends feien
un reconegut que pujava de calor la sala
de l'Auditori.

Alternmlt el piano vertical, estil café
concelt, clarinet, saxòfon sopran i tenor,
Iturralde va demostrar en diversos "solos"
que encm'a està en plena forma i gaudint
mnb la revisió de les seues vivències musi
cals m'a que té més temps segons va dir, ja
que no està al Conservatori de Madlid.

Quml va dedicar un tema a capella al
recentment desapm'egut Frank Sinatra aga
fant el clarinet i avançant lUlS metres més
prop del públic, prenent seient en el ban
quet del piano, es va fer un immens silen
ci a la sala que només va esclafar en un
fort aplaudiment en fmalitzar la peça.
Aquell era el vertader IttllTalde.

Aires rwnans, la immensa i meravello
sa Suite helènica, perfecció del quartet i
solista, va donm' entrada a la música
espanyola revisant alguna cosa d'allò que

es va dir jazz-flamenco i del qual Iturralde
fou pioner.

Nana-Fuego Fatuo de Falla, Homenale
a Granados i Recordando a Turina, foren
exponents del més pur estil jazzsístic que
va donm' peu a imitadors alTeu del mon ara
fa trenta anys.

El concert tot seguit sense descans, va
seguir fora de progrmna amb tres peces de
regal, i donant en tot moment un protago
nisme al qumtet del qual destacaré Marcos
Cano, vertader motor, i la Saxòfon Bariton
que va ficar a la sala a seguir el seu ritme
en moltes ocasions. Crec que va ser el con
cert de les nostres comarques, gent de
Tarragona i Castelló van aplegar-se a
Benicarló per aplaudir a ItwTalde i al qum'
tet MeditelTaneo Sax que en tot moment
va demostrar estm' a gran altura, donant
suport, gran estil, un so que omplia tot
l'auditori i una sensibilitat per la música,
que van ficar de peu a tot l' auditOli a la fi
del concelt. Tardm'em, potser temps, en
veure un concert de la qualitat que a
Benicarló ens va oferir l'OAC dins de la
recta final del Cicle de Concelts.

Especial comentari mereix la clausura
del cicle mub el recital de piano de Lluís
Vallés la tarda del dissabte 23 i que deixa
rem per a la setmana pròxima.

tic ¡" CIU[)AD DE CASTELLON
o jL\'i .lhMÓf\ HLRllfllO"

Tea[ft) Princip.al
1.><..níngo. 14 dt' ma!,,, d" 199il
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Exitosa participació de la Coral Polifònica
Benicarlanda a l'Aplec de Castelló

;l'o ANNA PUJOL juntament mnb d'altres fonnacions de la
província com el Cor de 1'I.B. Frmlcisco

El passat diumenge 24 de maig es Ribalta, la Coral Boniolenca, l'Orfeó
va celebrar a Castelló el Vé Ciutat de Castelló, la Coral Vicent

. Festival de Música Coral que a Ripollés i el mateix Cor de Cambra de
partir d'ens>uany comptm'à mnb Castelló. L'actuació dels coralistes beni
l'apel-1atiu de "Juan Ramon Heuero". La carlandos va destacar en aquesta ocasió
jornada que s'inicià a les 11 del mati amb per la seua qualitat i seguretat interpreta
una recepció i diverses sessions d'assat- tiva en una tarda especialment afortuna
jos i tècnica vocal va cloure 3lllb lm con- da, essent la més ovacionada pel públic
cert cara al públic a les 7 de la tm'da. castellonenc. Aquesta opinió la ratifica
Organitzat enguany pel Cor de Cmnbra ren els sincers elogis la compositora
de Castelló, va comptm' mnb la pmticipa- Matilde Salvador assistent a l'acte.
ciócle la Coral Polifónica Benicarlanda

Fotos en una hora
Atención novios, regalamos un sensacional vídeo de boda

Plaça Mercat, 1 Benicarló
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José Luis Linares nou entrenador del CDB

eoiTI ja li vaig avançar la setmana
passada divendres es va verificar
l'Assemblea extraordinària del

COB a la qual hi van assistir una vintena
de socis. Malgrat la meua anunciada
absència, el puc informar que la Directiva
presidida per l'amic Coello va presentar
una gestió tan clara com eficaç. Cal desta
car-ne la bona tasca econòmica amb un
superàvit al voltant dels vuitanta mil
dmos. Per cmt, m 'han arribat comentaris
molt positius sobre l'escrupulositat i dia
fanitat en l'exposició dels nluneros, Per
una altra banda hom va fer referència a.la
mediocritat de l'aspecte esportiu; hi va
haver qui va dir que encara que el Sant
Jordi va quedar per davant del Benicarló
el còmput global dels enfrontaments entre
tots dos equips reflecteix un aclaparador
total de set a dos a favor nostre. També es
va quedar que la Junta continuaria si
s'ampliava en quatre persones més. Si
vosté 'vol sortir voluntari ara és el
moment.

. Però la infonnació del President al
soci li va aplegar bàsicament mitjançant
una hàbil entrevista realitzada a
Telecarlón pels periodistes locals Forner
Fontanals i Palanques Esteller. En el
transcms de la conversa l'amic Isidro va

agrair molt efi.lsivament el paper que han
desenvolupat les penyes al llarg de la
campanya lliguem. No cal dir que l'acti
tud d'aquesta jovenalla ha provocat divi
sió d'opinions entre el respectable; si bé
per una banda han animat els partits, per
una altra han escalfat massa l'ambient
amb l'ús i abús d'un megàfon excessiu.

Al llarg de l'esmentada entrevista es va
anunciar una notícia tan important com és
la del fitxatge del nou entrenador. Es trac-

ta de l'exjugador del nostre equip José
Luis Linares que la campanya anterior va
dirigir el Xelt. Linares té celta Üuna de
conservador en el plantejament de les tàc
tiques i en les seues dan'eres visites al
Municipal de la Carxofa, una bona part
del públic 1'ha animat a saltar al terreny de
joc i fonnar part de les tanques defensives
del seu equip. Per un altre costat encara hi

ha qui recorda com se'n va anar a
l'Alcanar quan es van acabar les perres al
Benicarló. Que no siga res. De tota mane
ra, no ho dubte, li desitgem que arribe al
final de la temporada perquè l'economia
nostra no es pot permetre pagar més d'un
entrenador.

També va trascendir la tomada de Pepe
Pérez com a preparador físic després de la
seua triomfal aventura com a director del
Traiguera. Roda el món i toma al Born
que diuen els catalans, Aquest home és
tota una garantia de seriositat i rigor.
M'alegro.

Servidor, per la part que li peltoca,
se'n va a buscar una bandera que s'ha fet
amb un llençol de cotó de la seua àvia per
tal d'acompanyar una ànima en pena que
encara va pel poble celebrant no sé què
amb un set de copes. Tota la joia madri
dista que tinc tant i tant interioritzada la
reswniria en tres frases: "Arriba España !"
que van dir Los del Rio abans del matx,
"Al menos habra lm representante español
en la liga de campeones" que va escriure
Carlos Davila a l'ABC i la declaració de
SM a Butano a la COPE afirmant que
"este no es sólo un triunfo del Real
Madrid sina de toda España", Que no
volies?

Campanya de captació de nous jugadors de futbol sala
1ÓJ PROYASTEC-BEYSO FUTBOL SALA

D' e~ de la Junta Directiva del Proyastec-Beyso de
Benicarló, volem fer saber que tots aquells interessats
en practicar l'esport de moda a l'estat espanyol, tenen

ara la seua gran oportunitat.
En aquesta campanya de captació de nous jugadors de futbol

sala, que naix amb el lema ¡Atreveix-te i gaudeix jugant!, els
interessats poden ser escollits per les següents categories:

- JuveniJs,nascuts als anys: 1980, 1981, i 1982.
- Cadets, nascuts als anys: 1983, i 1984.
- Infantils, nascuts als anys: 1985, i 1986.
- Xiques, des dels 15 anys endavant.
Si t'apassiona el futbol sala i vols participar-hi amb nosaltres,

no ho dubtes, tmca'ns al tèlèfon 910-475311, i pregunta' per
Valera. . . .'

És una oportunitat que no pots desaprofitar, ja que el nostre

equip està passant en aquests moments la seua etapa més bri
llant amb l'ascens a la Divisió de Plata del futbol sala espanyol.

Un dels equips de les categories inferiors dcl Proyastec-Beyso de Benicarló



L'Infantil i Cadete 'A' van donar la talla en la Copa

J6 KOSECKIMATEU

En la jornada copera del passat cap
de setmana l'Infantil 'A', i el
Cadet'A' van concloure els seus

respectius partits amb dos bons resultats
en la seua primera eliminatòlia del tor
neig de copa, on disputaren els encontres
d'anada davant el Pumuky-La Pobla.

L'Infantil 'A' va golejar per 0-11 als
infantils del Pmnuky, mentre que el
Cadet'A' va empatar a l.

Els resultats d'aquesta jornada van ser:
A la Copa de lera Regional:

Pumuky-La Pobla - 1
Benihol,t Cadet'A' - 1

Pumuky-La Pobla - O
Benihort Infantil'A' - 11

Per una altra banda, els equips federats
d'alevins i benjamins van jugar els qUaIts
de final a la Copa Nord.

Els resultats dels representants de la
pedrera del Benihort van ser:

A la Copa nord aleví:

CF Alcalà - 3
Benihort 'B' - 1

BenihOl't 'c' - O
P.Torrenostra - 2

Benihort 'A' - 6
Vinaroz CF 'B' - 2

A la Copa nord benjamí:

CFBenihort 'c' - O
CF Benihort 'B' - 8

CF Beoihort 'A' - 2
P.Torrenostra - 4

A més a més, e! pròxim cap de setmana els
equips de! Cadet 'A' i l'Infantil 'A' jugaran la
tomada de la copa, a casa, davant el Pumuky.

J6 KOSECKI MATEU

Aquest dissabte el
Proyastec-Beyso no pot

fallar davant l'Ibi

El conjlllt benicaI-Iando de futbol
sala, el Proyastec-Beyso, té aquest
pròxim dissabte, dia 30 de maig,

un complicat partit a la pista del
Marqueteria Peinado d'Ibi.

El conjunt de la nostra ciutat afronta
aquest compromís aInb la moral ben alta
després de l'ascens aconseguit fa poques
setmanes al nostre pavelló poliesportiu.
Un dels jugadors més caIismàtics, Juanvi
Valera, comentava, per a La Veu, que
"l'equip està molt mentalitzat davant
aquest primer envit coper, ja que el
nostre minim objectiu és arribar a les
semifinals per a póder així organitzat'
la final a quatre a la nostra ciutat". El
capità del Proyastec-Beyso, a més, va
recordar que l'encontre "l'afrontem amb
totes les garanties possibles, ja que no

tenim cap baixa per sanció, ni cap
home amb molèsties físiques, encara
que el desgast de tota una temporada
s'ha de fer notar".

Per una altra banda, cal recordar que
alguns membres de la plantilla sènior i de
la juvenil van disputar, el passat cap de
setmana, les semifinals i, en el cas dels
juvenils, també la final del Campionat
d'Espanya de Seleccions Territorials.

El benicarlando anteJionnent esmen
tat, Valera, va prendre part de la Selecció
Valenciana Sènior, la qual va ser derrota
da per la de Castella i Lleó, per dos a un.
El nostre jugador va fer una gran actuació
contribuint al gol valencià. Els castellans
van ser els campions en véncer, diumen
ge, per 5 a 2 als de la Selecció de
Catalunya.

Per a concloure, cal destacar la gran
actuació dels jugadors del Proyastec
Fran, Oscar i, sobre tot, Josema que van
fer subcampiona' ah Selecció-Juvenil. Juallvi Valel'a, l'home més carismàtic dcl

Proyastec-Beyso de Benicarló



Comèdia
Aquesta propera setmana se celebra a

Peníscola el 10é Festival Internacional de
Cinema de Comèdia. Aquesta circumstàn
cia ha animat les meues neurones a pensar
una idea per fer una peHícula. Una bona
peHícula. L'actor central seria el tennista
benicarlando Fernando Vicente.

L
'argnment gira al voltant del tercer i definitiu pmtit del
play-off ACB entre el Bm'ça i el Tau Victòria. He dei
xat clar des d'un inici que tota la història és fictícia i

qualsevol paregut mnb la realitat és pma
mala idea.

El film començm'ia mnb Fernando a1Ti-
bant molt d'hora al Palau Blaugrana per tal
de veme el decisiu partit de bàsquet Per
aquesta raó el seu lloc a la fila
dels VIPs seria privilegiat El
tennista se situariajust al mig del
cmnp, acompanyat d'altres espor
tistes joves.Fernando sempre ha
estat un xic molt desimbolt i, per
tant, no seria d'estranyar que
deixés reposm' els seus peus
sobre la publicitat que es
co¡'¡oca a una poca distància de
la pista.

Amb el partit començat, l ,,_o ,,<

? '...Femando ( blaugrana declarat) ,: ' ..... ,.(."
no podria estm'-se de seguir mnb ~
aplaudiments els càntics de suport al conjunt de Joan Montés.
A més, amb alguna cistella de Sasha i De la Fuente s'aixeca
ria del seu seient per apropar el seu punyal cel, com a símbol
de victòria. l és que ell sempre ha estat un guanyador.

Els seus companys no estmien massa pel tema i aleshores
Fernando els aniria explicant algunes decisions polèmiques
dels àrbitres. Fins i tot, recodant els temps del Col'legi Jaume
l en que formava un tàndem extelior de luxe amb aquest

._----_._------------

PER ÀLEX GOZALBO I BELTRAN
ESTUDIANT DE COMUNICACIÓ AUD!OVIS' AL

agbmagic@hotniail.coJII

redactor (jo mateix ), explicatia pràcticmnent als seus com
panys el moviment adequat per llançar a cistella. La història
es repetiIia sempre. McCascill elTaria un tir llime i Femando
mostraria el seu moviment de canelL

Ja al descanses quedatia
sol amb els seus muics ja
que la resta de VIPs mar
xarien a fer relacions
públiques. Algú de la
graderia el coneixelia i
aniria a demanar-li un
autògraf però ell es faria
el despistat i intentaria
convèncer l'aficionat que

s'estava equivocant
Finahnent li sigaria
l'autògraf
15 minuts de descans són
una eternitat i Fernando
aprofitaria per construir
lm complicat avió de
paper. Un cop comença

da la segona patt mnenaçaria de llançar-lo al cap d'alguns dels
vn:>s més il· lustres, fent passm' una vergonya indescliptible
als seus companys.

Un cop finalitzat el pattit s'esperaria uns segons al seu
seient i un cop assimilada la den'ota ( cosa que jo encat'a no he
fet) mat"Xaria del Palau, tot comentat algunes de les claus de
la derrota. Agafeu-vos fort.

El fihn de la temporada ja és aquí.

I càde~aS~~'
• ELS PORTS RADIO (Mol-el'la>

... SER MAESTRAT

• RAI>IO -EI~RE

TRES' .SON MULTITUD
.... DE OYENTES

Cadena DIAL
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ACTIVITATS

Divendres 29 de maig
Organitzada per l'Associació de la
Dona, inauguració de l'Exposició de
Treballs Manuals que l'associació ha
estat fent durant el curs 97-98.
Lloc: Saló d'actes Caixa Rural.
Hora: de 18 a 21 hores.
Oberta: fins al 4 de juny.

Dissabte 30 de maig
Organitzat per la l'Associació
Cultural Alambor, concert acàrrec
del canta-autor Josep Igual.
Lloc: Auditori Municipal.
Hora: 22:00 hores.

Diumenge 31 de maig
Organitzat per la Falla La Barraca
Mallols de Benicarló, gran De~filada

de Moda amb la firma organitzadora
Cristian Lay. Presentació de la moda
Primavera-Estiu 1998; a més, exhibi
ció a càrrec del Gimnàs Madison.
Lloc: Auditori Municipal.
Hora: 18:00 hores.

Dijous 4 de juny
Organitzat per l'Associació de la
Dona, Cloenda de l'Exposició de
Treballs Manuals, i Recollida del stre
balls i pintures.
Lloc: Saló d'actes Caixa Rural.
Hora: 20:00 hores.

Dijous 4 de juny
Organitzat per la l'Associació
Cultural Alambor, conferència
Temps i Medi Ambient, a càrrec de
Tomàs Molina, presentador
d'Hll'emps a TV3.
Lloc i hora: Saló d'Actes Caixa Rural,
a les 20:00 hores.

Divendres 5 de Juny
Organitzat per la l'Associació
Cultural Alambor, Dia
Internacional del Medi Ambient,
amb actes conmemoratius als cen
tres educatius.
Organitzat pel Grup de Teatre de
l'lES "Ramón Cid", es presenta
l'obra "La jtícara del avaro" de
Max Aub

A~(lmmtnn lb'~/!)'
""ï~l' ~UI¡l,
" ~

Falla LA B.\RRlü\ •MALLOlS

CRISTl~N •Llit

amb ('xbibieió a eàrJ'(l(' dt'1

Gimnàs ~(ADISO~

Díllllif\nge, 31 de Ulai~

IU:OO llores

Allflitori '~Iollieipaj
dfi U""lIiearló

El cartell creat Jler la Falla La Barraca-Mallols
lleI' la desfilada de III oda

Lloc i hora: saló d'actes de
l'Institut Ramón Cid a les IOde la
nit

R:1J REDACCI6 Primary________._______ e o lo r s .
J o h n

Travolta i Emma Thom son protago
nitzen -al cinema Regio- questa pel
heuia deMike Nichols, ue quan
va apareixer als Estats nit va
crear prou polèmica, per la
coicidència amb els afer
sexuals (l'escàndol Lewins )
que l'imputaven al Presid nt
nordamericà Bill elinto . La
pel heuIa narra la hist' ria de Jack
Stanton -John Travolt desconegut
governador de l'estat d' rkansas què ha
arribat a President dels. -< EUU. Amb una
muller -Emma ThompsOJ - que es
capaç de donar-lo tot per a aconse-
guir arribar a ser la Pr mera Dama.
Amb un recorregut per l s continues patina
des sexulas del President amagades per la
seua dona i els seu collaboradors,
Primary Colors no és m s que el retrat del
país on es desenvollJP~ a. uest film, amb els
seus escàndols, la seu política com a
potència mondial, i del s xe i del puritanis-

T'he Boxe" la pellicula del Capitol me típic de la seua societ 1.
..i
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SETMANAL DE XAVIER BURRIEL
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MEÚA

EL CÒMIC

Cartellera de Cinema de Benicarló i Vinaròs
de divendres 29 de maig a dilluns 1 de juny

ESTRENES NACIONALS

Equipats amb [I] I DOLBY ESTEREO DIGITAL I
HORARIS BENICARLÓ

Divendres: 22:30h
Dissabte : 20:00h i 22:30h
Diwnenge: 17:30h, 20:00h i 22:30h
Dilluns : 20:00h i 22:30h

PRIMARY COLORS

John Travolta Emma Thompson

THE BOXER

Daniel day Lewis

VINARÒS
.t• .t• •~INlh\\A C:OLISEUMDivendres: 22:30h

Dissabte : 19:45h i 22:30h
Diwnenge: 17:30h, 20:00h i 22:30h
Dilluns : 19:45h i 22:30h

EL LABERINTO ROJO

Richard Gere

SCREEM-2

David Arquette
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