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EII0é Festival de Cinèma de Comèdia va concloure amb el lliurament dels Premis Calabuch 1998

La UGT critica

el pp per

discriminació

sexual

Premis Calabuch:

Carreteras
Secundarias

d'Emilio
Martínez

guanyadora

Benihort e.F.:

Més de 500

persones a la festa
de lliurament de

trofeus

Proyastec Beyso F.s.:
Espectacular golejada
davant el M.Peinado
d'Ibi a la Copa (11-3)

El Bloc Nacionalista

Valencià anunucia un

Benicarló Tancatper Obres
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EDITORIAL
El Festival

D urant tota la setmana passada l'esdeveniment que més
ressò va tindre en tots els mitjans de comunicació, tant
locals com comarcals i estatals, va ser sens dubte el

Festival de Cinema de Comèdia de la nostra ciutat verna,
Peníscola. Dues coses podrien destacar-se principalment de tot el
show que es desenvolupa al voltant d'aquesta setmana d'actes
relacionats amb el món del cinema, per una banda la repercusió
publicitària que el Festival li ha donat a Peníscola i per l'altra la
gran afluència d'actrius i actors de primera línia convidats al
mateix.

Les duess coses juntes han fet possible cobrir tant l'exterior com
l'interior del que aquest ha representat. Exteriorment, i distints
membres de l'hostelería peníscolana ho han recalcat contínua
ment, el Festival ha estat i és un excel.lent reclam publicitari per
fer que Peníscola siga molt més coneguda, de manera que encara
siga visitada per més gent, i no necessàriament en l'època estiuen
ca. L'altre aspecte d'aquest gran muntatge, és evidentment, la gran
afluència d'importants primeres figures del cinema espanyol que
diàriament han circulat per la ciutat, rellançant i cridant l'atenció
sobre Peníscola tan sols amb la seua presència als carrers.

Tot això amb un cost ridícul, uns quaranta milions de pessetes,
si pensem el que podria costar promocionar -se durant una setma
na en tots el mitjans de comunicació tant estatals com internacio
nals. En aquest cas la inversió, a curt i llarg termini decanta la
balança evidentment en favor del Festival.

El despertar de l'oposició política

Sembla que per fi l'oposició política ha començat a despertar
se del seu ensopiment hivernal i ha començat a carregar els
sues missils contra l'allau d'obres que s'acosten (deu ser

que també veuen ben prop les eleccions). El Bloc Nacionalista
Valencià, ha carregat amb duresa contra la falta de planificació de
l'equip de govern municipal del PP, demostrada, segons ells, pels
set anys que han estat al poder sense fer res, i voler fer en un any
tot el que havien de fer. Amb el descontent tant de verns com de
comerciants, sembla que la ciutadania comença a prendre-li el
pols a allò que podria representar un altre govern popular a la nos
tra ciutat, i l'oposició, en aquest cas del BNV, vol exprèmer en el
seu favor totes les mancances demostrades pel PP en anys ante
nors..

El Telèfon de La Veu

964-46-16-18
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Mariano Ozores i F10rinda Chico van Ser homenatjats all0e FestivallnternacioIial de Cinema de Comèdia

Carreteras Secundarias, d'Emilio Martínez Lazaro,
va guanyar el Premi Calabuch

Tots el components del lOé Festival Internacional de Cinema de Comèdia en la foto de família

~ JOSEP M SAN ABDÓN

El Xé Festival de
Cinema de Peníscola
anibava. a la seua recta

fmal mnb la presència d'un
allau de cm'es conegudes, i
amb les pm"aules d'optimisme
dels seus directors per les pro
meses d'ajut de les institucions
valencianes, també mostraven
la seua satisfacció per la grml
quantitat de mitjans de comu
nicació que estaven acreditats,
i és que aquesta setmana
Peníscola ha gaudit de molts
minuts en els informatius, i en
els espais de més audiència de
les diferents cadenes de televi
sió.

A poc a poc el festival de
Peniscola va trobant el seu
espai i consolidant-se com a
lloc d'encontre del cinema
espanyol, on les velles glòIies
conviuen mnb les més joves
realitats i promeses del nostre

cmema.
El que és absolutmnent

necessm'i a Peníscola és un
local adient per a les projec
cions i per a l'acte de clausura,
si l'any passat ens vam quedar
sense acabar de veure
"Ballant, ballant", enguany la
pluja a punt va estar d'obligar
a suspendre l'acte més brillant
del festival, la ceIimònia de
clausura.

Aquesta edició els premiS

han estat molt repmtits, pel
que fa als premis "Calabuch",
Emilio Martínez Lilzaro s'ha
emportat el premi a la millor
pel'Hcula per "CmTeteras
secundarias", el premi al
millor director ha estat per a
Francesc Bellmunt per
"Gràcies per la propina", el
premi al millor actor va ser per
a Javier Ciunm'a per "Tonente
el brazo tonto de la ley" i a la
millor actriu a Cristina Marcos
per "Corazón loco", el premi a
la millor fotografia a Carles
Gusi per "Tonente.. ." i a la
millor música a Roque Baños
per "CmTeteras secundmias" i
"Tonente... ". I el premi a la
millor òpera prima va ser per a
Manane RodlÍguez per
"Retrato de mujer con hombre
al fondo".

El premi "Casa de
AméIica" va ser per a la
pel-lícula de nacionalitat xile
na "HistoIias de futbol"
d'Andrés Wood. Una de les
iniciatives més interessants
del festival de Peníscola és el

curts, els grans marginats del
cinema, i a aquest. respecte
recomano la lectura de l'edito
Iial de la revista "Cinemanía"
d'aquest mes, el curt premiat
ha estat enguany "A mi quien
me manda metenne en esto"
de Daniela Fejerman i Inés
París.

El premi "Pepe Isbert" va
ser per a Florinda Chico, una
actriu que ha fet més de 150
pel'Hcules, i que va mostrar
una gran simpatia i de la qual
la també acttiu Miryam Díaz
Aroca va destacar la gran qua
litat humana. El premi "Carles
Mira" li fou atorgat a títol pòs
tum a Ricm'do Muño;Z Suay.
L'homenatge drl festÍval:va
ser per a Mariano Ozores, un
director que mai' h~\/ía reb.ut
cap homenatge, i que 'sovint ha
estat molt maltractat per la clÍ
tica, però de qui tots els actors
allí presents van destacm'les'
seues qualitats humanes, i
sobretot haver-los donat molta
feina, i éi; que no cal oblidar
lo, el cinema també és una

Florinda Chico amb un dels directorsdurant una roda de premsa I premi "Smnuel Broston" per a indústIia.

AUTO ESTELLER EST.ELLER IMPORT'
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El Bloc N;~ionalista Vale~~ià posa en e~idència l'ele~t<.-;;lis~e polític del pp

Benicarló: TANCAT PER OBRES

f6 XAVIER RODRÍGUEl BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ-BNV

Xaviel' Rodriguez en la presentació dclllNV ci passat mes de maig

Per fi, ja tenim ad l'es
tiu! Més d'un, ja deu
est;ar pensant en les

vacancç:s ; que anibaran ben
aviat, però altres, comerciants
i no c01~erciants, pensem que
alguna cosa no rutlla massa
bé en els cervells cappensants
de l'equip de govem del PP.
Es nota que la cmsa electoral
ha començat i és hora de fer
obres per ací i per allà. Fins i
tot, des del punt de vista del
Bloc Nacionalista Valencià
(BNV), no ens pareix mala
ment el fet de fer obres per a
adecentar la nostra ciutat (que
falta li feia), el que ja no ens
pareix tan bé és esperar l'úl
tim any per a fer-les totes.

Ull viu, no volem dir que
l'últim any no se n'hagen de
fer d'obres, però quasi totes
ens sembla excessiu, perquè
el desgavell que produixen és
més que monumental.
Analitzem clarament aquestes
paraules, obres de: plaça del
Mercat, plaça de la
Constitució, l'aparcament
subtelTani de la mateixa
plaça, piscina municipal,
homologació de la partida
Povet, homologació de la par
tida Solaes i avinguda Papa
Luna, a més d'altres menors
(de les quals ja van fer la seua

inauguració pertinent amb
Consellera i capellà inclòs,
com si dels anys quaranta es
tractés). Sembla com si
aquest govern deI PP hague
ra perdut la memòria durant
els set anys anteriors que por
tava governant i ara de sobte,
es desperta i averigua que se
li ha acumulat la feina i ha
d'anar a conecuita per aca
bar-la.

Amb les obres que
ens esperen i una
circulació rodada
més que deficient,
només ens quedarà
una alternativa,
ficar el rètol de:
BENICARLÓ
TANCAT PER
OBRES.

Deixem-nos de comèdies,
si fins ara han estat uns
pèsims planificadors segura
ment que ho continuarant
sent, que ningú n'espere de
miracles, l'única cosa segura
que podrem trobar-nos serà
un bon maldecap al veme la
nostra ciutat potes amunt jus-

tament en la pitjor època de
l'any que es podria pensar per
a realitzar aquests menesters,
l'estiu.

A més i per acabar d'arro
donir-lo, les obres a l'entom
del mercat ja han començat a
implicar Illa disminució prou
evident de la gent i de les ven
des dels xicotets comerciants
(sobre tot al propi mercat) i
que acabarà encara agreu
gant-se més amb el caos cir
culat01i que es produirà quan
comencen a tancar tota la
plaça de la Constitució. Amb

LOC

Wla circulació rodada més
que deficient, que es conver
tirà en caòtica en no poc
temps, perquè ni un d'aquests
govemants del PP que tenim
haja estat capaç de dissenyar
de manera global com s'hau
ria de fer l'ordenació del tràn
sit rodat a la nostra ciutat,
només ens quedarà una alter
nativa, ficar el rètol de:
BENICARLÓ TANCAT PER
OBRES, i esperar que en vin
guen de millors, tant de temps
com de govemants.

U n bon i gran basquet
de gustoses carxo-
fes a tots els com

ponents de la directiva del C.F.Benihort, els
quals han tancat una gran campanya amb el
seu esforç i treball per al bé del futbol base
benicarlando.· Aquest esforç moltes vegades
no reconegut va alcançar el màxim reconeixe
ment el passat diumenge al sopar de germa
nor. Pares i xiquets també formen part dels
premiats amb aquest basquet de carxofes.

Una de menudeta (no siga que els'
dóne mal de panxa) com a premi
especial per a l'Alcalde de

Benicarló, Jaime Mundo, i per al regi
dor d'Esports, Marcos Marzal, els
quals-ja era hora- van fer algo de profit,
van ajudar a cuinar les paelles que es
van servir a Sant Gregori, i a més van
servir-ne algunes. Eperem que aquest
no siga l'únic treball que realitzen bé, i
treballen més per al poble, no tan sols
repartint el dinar o entregant trofeus en
una festa es fa un poble.

Carrer Major 40

12580 Benicarló

Tel. : 461657

Fax.:-765280
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On estan els arbres del carrer
Isaac Albéniz?

Des de fa molt de temps, més de sis mesos, els
arbres que estaven plantats a les voreres del
caner Isaac Albéniz van desaparèixer, més

ben dit, van ser misteriosament alTancats.
Els veïns de la zona encara no saben per què van

estar anancats, i més, no saben per què no s'han tor
nat a plantar. És més, el problema sorgeix quan molts
del veïns entropessen amb els clots que s'han quedat
al lloc on estaven els esmentats arbres.

Sabem que alguns persones d'edat avançada ha
sofelt lesions de consideració.

El que tot el món es pregunta és a què estan espe
rant el rel:,ridor d'Obres i Serveis o el regidor de
Govemació de 1'Ajuntament de Benicarló, per a
sol·lucionar un problema tant simple com el plantar
uns arbres, o en tot cas, tapar els forats COlTectament
en tot el paviment.

Esperem que la integritat dels veïns d'aquest calTer
no tome a perillar.

fAJaJ. ~ o~15l
-~------- -- LJ

&. \I", k g~tó ci Sant Franccsc, 95 Bcnicarló

Projecte d'Educació Ambiental
Ajudem el nostre Bosc: Barranc d'Aiguadoliva

J6 C.PMESTRE FC;lT/lL;/N

Els alumnes de primer i
segon d'educació
pIimària del C.P.

Francesc Catalàn de Benicarló
el dimarts 2 de juny de 1998
vam fer una sortida en micro
autocar al Barranc
d'Aiguadoliva, dins dels pro
jectes d'educació ambiental
que hem fet aquest curs a la
nostra escola, i aprofitant que
celebravem la setmana ecolò
gica en commemoració del
Dia Internacional del Medi
Ambient.

Amb l'autobús vam fer dos
toms per anar fins al barranc.
Primer van arribar els almnnes
de primer curs, que ens van
esperar mentre arribavem
nosaltres els de segon. Quan
van estar tots jlmts, Toni Fibla
ens van repartir un quadem
d'activitats sobre aquest indret

per a cada lm de nosaltres.
Van fer l'itinerali entre

matolls que ens punxaven les
Calnes, fms alTibar a un espai
obert on Valn poder veure
canasques, roures, pins, ala
drens, arboç, etc, també vam
observar lialleS i al'busts; men-

tre tant Toni ens anava expli
cant el que alIàvem veient i el
nostre mestre anava filmant
aIllb la camara de vídeo.

Aproximadament a les
dotze ens vam diligir cap a
l'autobús per tomar cap a l'es
cola.

Aquesta era l'última de les
sortides que hem fet al llarg
del cms per tal de conèixer
tnillor el nostre bosc i així
poder respectar-lo i tindre més
cura d'ell.

Va ser un dia molt divertit i
ens ho vam passar molt bé.
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L'SGR aconsegueix 500 mili~ns per al
Maestt·at durant el p'rimer trimestre de l'any

16 SOCIETAT DE GARANTIA RECipROCA (SGR)

L a Societat de Garantia Recíproca
(SGR) s'ha convertit en un instru
ment eficaç per a les PIME de la

comarca, beneficiant-se encara més les
Microempreses, que pateixen d'una
fonna més acusada les mancances fman
ceres derivades de la seua grandària.

Només al Maestrat i allJarg del plimer
trimestre de l'any 1998 s'ha aprovat, a
través de l'oficina de l'SGR de la
Comunitat Valenciana, 492 milions de
pessetes per a fmançar les nostres PIME.
La importància d'aquesta dada naix en la
disuibució dels avals atorgoats per SGR.
Destaquem que un 45% dels avals ator
gats per SGR, al Maestrat, al llarg d'a-

quest primer trimestre de l'any, han estat
per un import inferior als 10 milions de
pessetes, cosa que ens indica l'alt per
centatge d'ajudes que han rebut les
Microempreses de la nostra comarca.

Aquestes Microempreses (considera
des aixi perquè no superen els nou treba
lladors en plantilla), enu'e les quals des
taca gran pmt del sector comercial i que
es caracteritzen per necessitats de
finançament i volums de negocis menuts,
gaudeixen d'una escassa capacitat de
negociació que repercuteix negativament
en el tipus d'interés i terminis aconse
guits pel seu finançament.

Sobre els tennÍnis de finançament es

detecta que una de les causes més impor
tants que liJnÍten l'accés, de les PIMEs
en general i les Microempreses en parti
cular, al finançament a llarg tennini, és la
seua manca de garanties suficients. Amb
l'aval, SGR, pretén complementm'
aquests garanties, no substituir-les, i faci
litar l'accés a terminis més llm'gs de for
mació.

Per concloure, cal destacar l'augment
de la capacitat d'endeutmnent que acon
segueixen, les Microempresesi les
PIMEs, perquè, a l'hora d'avalar, és
l'SGR qui aswneix el risc financer anlb
l'entitat prestamista.

16 1. R. RAlvlÍREZ

GAL

N
o és una colònia, i fa pudor.Les

, clavegueres de l'estat estan
. '. embussades de tmltíssima merda
que han hagut de transportar. Malgrat tot
hi ha qui justifica certs mètodes subtils
per combau'e les activitats tenoristes, les
quals posen en perill la integritat del seu
tenitori nacional. En aquest estat

. democràtic, i en molts altres, se n'han
vist de tots els colors, però per a la majo
r\a de la població tot fmIDa part d'un
c'oÍlsentiment explícit per als excessos de
l'estat i la seua policia. Potser aquesta
siga la immaduresa política d'una ciuta
dania, encara all'elada als vells mètodes
inconfessables als quals reconia l'apa
rell del règim per tenir a la gent assosse
gada ( i no em refereixo al futbol).

Tanunateix, com ja he dit això tmnbé
és pauimoni d'altres estats amb un aval
antigament democràtic. També en

aquests països, quan la decència de l'es
tat ha fet aigües per afers que ultrapassa
ven la pennÍsivitat establerta, el silenci
popular ha segellat dimissions i culpabi
litats. És aquest silenci el preu que
paguem per la protecció indiscriminada
que patim per pmt de l'estat benefactor i
paternal. Seria de fills desagraïts airejar
les vergonyes dels nostres governants i
exgovemants en LU1S moments tant difi
cils com els que estan passant. ¿És obli
gació dels súbdits tractar-los com a
herois?

RÀDIO BENICARLÓ

EMISSORA MUNICIPAL
107.3 FM

Méndez Núñez" 91
Telf. 47 35 44

BENICARLÓ

..LA NOSTRA TELE
Avda. Marqués de Benicarló. 27

Te1f. 47 1983
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La política del pp ignora les
desigualtats per raó de sexe

~ JOAQUIJvf ARNAU I VALLINA (SECRETAJU G1!-'NERAL UGT NL4ESTI&lT-ELS PORTS)

L
a creació d'ocupació no beneficia
per igual als homes i dones.Així,
la reducció de la desocupació que

s'ha produït en els últims tres anys ha
estat exclusivament masculina.Els
números ho apunten: des de 1994 l'atur
masculí s'ha reduït en un 20%, i el feme
ní en un 3%. A aquesta situació s'han
d'afegir les discriminacions que segueix
patint la dona i que ja són conegudes (en
salm'is, en nivells de protecció, en pssibi
htats de promoció i accés a càrrecs direc
tius, ... ).

La lenta creació d'ocupació és pràcti
cmuent inexistent per a la dona. La taxa
d'atur femení apenes ha vm'iat unes dèci
mes els últims anys. Quan es contrasten
les xifres oficials (diuen que creix l'oci
pació femenina) mnb les dades reals d'a
tur i les del creiximent de població acti
va, s'observa amb claredat que les dones
queden al mm'ge de la creació d'ocupa
ció.

La manca d'igualtat d'oportunitats en
el mercat de treball la condenma a patir

situacions d'atur o de precarietat en les
seues condicions, quan en té. Fins i tot,
en situacions conjunturals positives: la
contractació indefinida sorgida dels
Acords Interconfederals, ha beneficiat
les dones (32%), però en lm porcentatge
inferior al dels homes (68%).

Les directives de la Cimera de
Luxemburg no eren les alienes a la pro
blemàtica plantejada. Un dels seus objec
tius incloïa "la igualtat d' 0pOl1unitats
entre sexes i el necessm'i repartiment de
les responsabilitats familiars". Europa
definia tres directives per a "reforçm' la
política d'igualtat d'oportunitats": com
batre la discriminaci ó entre homes i
dones, conciliar la vida laboral amb la
vida fmnilim' i reincorporació a la vida
activa.

El govern del Pmiit Popular tenia 1'0
porttmúat d'aplicar-les al seu Pla
d'Ocupació. Sobretot per ser sabedor de
la situació de discriminació de les dones
treballadores. Ho era per tenir al seu
abast un estudi del seu Ministeri de
Treball i Afers Socials sobre "Dona i

Treball", un estudi que provoca cert estu
por. No ha respost ni a les demandes i a
les evidents exigències. El seu Pla repro
dueix programes ja coneguts i pmiides
sense concreció pressupostària.

Pel que fa a 1'excepció que contínua
la regla, únicament dues nlesures aporten
quelcom diferent al que ja teníem: l'e
xempció del pagament de les cotítza
cions empresarials en els contractes de
substitució durant el període de baixa per
maternitat, i la no especificada modifica
ció de l'article 28 de l'Estatut dels
Treballadors sobre igual retribució per
treball d'igual valor.

I finahnent, remarcar que no presenta
cap mesura de foment i incentiu a la con
tractació amb un caràcter especícfic.
L'Lullca mub la que pretén donar solució
al problema és amb la formació per a la
creació d'empreses, una possibilitat llun
yana respecte a les necessitats i deman
des d'aquest col, lectiu. Molt particular
ment s'obliden d'aquelles dones amb
especials i específiques dificultats de
reincorporació de la vida laboral.

~ SUSANNA ANGLÉS

El juny és el mes dels estudiants,
les n.its es fml intellllÍnables men
tres es cremen les pestanyes entre

les lletres, els dígits i l'escalfor dels
llmns artificials, les cares pàHides, dels
ulls encerclats d'tma son perdua i els
moviments ràpids, cmis com la veu, més
aspra amb respostes seques i trencades
del to habitual mentre que els nervis, que
COlTen per les mièries, mostren una mena
d'inquietud desafiant i encobelia.

Un patiment, lma angoixa que els
atormenta sense deixar-los gaudir dels
colors vius i variats de la primavera, del
verd que ens envolta, del blau intens i
salvatge de la mar; el canvi dels' nostres
caràcters i i d'unes nÚs clm'es que tren
quen la foscor amb la tendresa qnasi bé
mítica. r jo em trobo ací, com a especta-

dora, sense pendre part d'aquella tribu
que ja només és ml record, però em resis
teixo a pensar que aquells temps s'hagen
acabat.

El juny és el mes dels estu
diants, les nits es fan inter
minables mentre es cremen
les pestanyes entre les lle
tres, els dígits i l'escalfor
dels llums artificials

No pot ser, segur que d'algurta mane
ra continua viu i es mou molt més intens;
mai s'acaba aquell període d'aprenentat
ge si es pOlta dins d'lm el desfici per

conéixer, la inquietud per aplegar a lma
curiositat tan alTelada que es P9t confon
dre i no saber si es tracta d'una virtut per
aplegm' a una vida més intensa en conei
ximents. T'alces mnb l'esperanca d'a
pendre coses noves, pOltant la curiositat
tan alTelada que es pot confondre i no
saber si es tracta d'una vÍ11ut madma o
d'un efecte emprenedor, però això em
manté dins d'un to acceptable, ple d'una
mnabilitat muda, però molt més activa.
Ja descansaré quan mora, tot i que enca
ra em seguiré pregtmtant moltes coses i,
moltes d'elles, seguiran sense tilldre res
posta; algú sap per què hi ha gtlelTes?, no
val la resposta de sempre, és a dir, les
raons econòlniques. Ací vaig aplegar
quan vaig reunir Wla mica d'enteniment.
I l'odi?



Sense Remei!

El mussol aquesta setmana esta un
xic més content perquè per fi ha
pogut deixar el seu amagatall enu-e

els arbres autòctons del Catalan i que li
han servit' durant les últimes setmanes
d'observatOlï privilegiat per constatar en
quin temps reèord els éssers humans de
l'equip de govern finalitzaven les tasques
d'alineament del calTer de Puig de la Nau.

El mussol ha quedat força sorpres
(malgrat el gran endaneriment inicial
sobretot si té en compte les paraules pro
mesa-electoral que el sr ésser alcalde
quan ara fa un any va afirmar que al
setembre del 97 ja estaria tot solucionat);
que en menys d'un mes els éssers operaris
municipals encaITegats d'aquesta obra,
deixant ahTes tasques que hi portaven
entre mans, han enllestit amb promptitud
voreres, conduccions de llwn, parets mit
janceres entre propietat publica i privada,
etc.

El mussol malgrat la seua joia inicial

no ha PObTut evitar decebre's un alu-e cop
quan ha constatat que els hwnans redac
tors de la planificació d'aquest poble i els
designats per executar aquests planeja
ments segons el PGOUB, no són en cap
moment capaços d'emprar una mica el
seny i preveme quins interessos han de
prevaler per tal d'aconseguir una ciutat
sana amb una excel.lent qualitat de vida
per als seus habitants.

El mussol per això no pot deixar de
criticar un altre cop que els interessos
dels éssers humans que han optat per la
dualitat fins l'etelnitat amb els seus habi
tacles motoritzats han tomat a sortir bene
ficiats en aquesta obra en deu1ment com
sempre d'aquells alu-es éssers hwnans que
encara creuen que anar a peu és millor per
a la seua salut i la dels alu"es, sense obli
dar la del Planeta Terra.

El mussol no pot comprendre còm a
les acaballes del segle XX els éssers
hwnans projecten les seues ciutats amb
voreres tant esu-etes per on quasi no

poden ni creuar-se dos éssers hwnans que
volen fer ús d'aquesta possibilitat, a no ser
que la majoria d'aquets éssers tenen al
cotxe com lm nou deu modern i per tant
cal donar-li la seua màxima obediència.

El mussol esta convençut que els
éssers gestors i ben pensants finalment
haman d'aplicar la mateixa tàctica que cal
fer per facilitar la circulació de vehicles
per canoers també força encoixits; regular
el pas per les voreres només en un sentit
de la marxa, és a dir tal i com mana el
codi de circulació els éssers vianants
només podran, so pena de multa milionà
ria, caminar per les voreres de la seua
esquerra.

El mussol troba un inconvenient a
aquesta proposta, que els éssers humans
conservadors del PP no els agradaria gens
això de que tothom camine per l'esquena,
però que li anem a fer si són ells mateixos
els que no gar-antitzen ciutats adients per
als vianants.

\1
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Fitxa de subscripció

NOM
DOMICILI____ .

POBLACIÓ=-------

COGNOMS

CP TEL.

Se subscriu a LA 1;4<- k E~, per l'impolt de: O 4.680 pts (52 números, anual, bonificació 10%) proITogable si no
hi ha ordre en contra. Als enviaments fora de Benicarló caldrà afegir 2.000 ptes anuals.

Forma de pagament: O Domiciliació bancària

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

Signatura:

BANC/CAIXA
ADREÇA

NOM I COGNOMS QEL TITULAR DEL COMPTE

Codi de Compte Entitat Sucursal

d

Domiciliació bancària

POBLACIÓ

Control Compte número

de 199

CI'

Senyors: els demano que, fins à una nova ordre, atengueu els rebuts que els presentarà l'Associació CuIturalla Feram de Benicarló per l'im

port de subscripció a LA 1;4<- k E~.

Signatura: d de 199



Lu-d0
Campanya de tractaments contra la

Ceratitis Capitata Wied en fruiters
~ REGIDORIA D'AGRICULTURA DE L 'AJUNTAÑfENT DE BENICARLÓ

El negociat d'agricu1tma de
l'Ajuntament de Benicarló vol infonnar a
tots el llauradors interessats a realitzar el
tractament ten'estre contra la mosca, en
fruiters de pinyol i llavors que inicien la
maduració als mesos de juny i juliol, així
com en plantacions de kakis i figueres,
que hauran de personar-se en aquestes
oficines a la major brevetat, amb la finali
tat de sol· licitar els productes fitosanitaris
que els facilita la Conselleria
d'Agricultura garatuïtament, apOltant les
següents dades:

- Cognoms i Nom i DNI
- Espècie a tractar i varietat.
- Terme municipal de la explotació,
- Número de polígon i pm'cel·la.
- Superficie.
- Edat de la plantació.

Dos nous mòduls s'impartiran a
l'lES Joan Coromines durant el pròxim curs
~ IES JOAN COR01vflNES

Per al proper curs acadèmic, 1998
99, l'lES Joan Coromines posarà
en funcionament dos nous móduls

d'ensenyament catalogats dins de la
Formació Professional Específica. Es
tracta dels cicles formatius
d'Administració i Finances, així com el
d'Administració de Sistemes lriformàtics.

Aquests dos móduls són de Grau
Superior, i estan composats per 2.000
hores. Les sortides laborals després de
cursar aquests cicles de formació són
d'allò més interessants, per exemple els
que concloguen el mòdul d'Administració
i Finances, podran exercir com a
Comptable, Responsable de Tr(,soreria,
Responsable de mitjans de pagmnent, .
Administratiu de Banca i Institucions
Financeres, Administratiu de Gestió i
Personal, Administratiu Comercial, i
Administratiu d'oficina o despatx profes
sional.

Per la seua pali, les eixides al món
laboral del cicle d'Administració de
Sistemes Informàtics són Tècnic en man
teniment de Sistemes infOlmàtics en
entorns monousuari i multiusumi, Cap

d'Explotació de Sistemes Infonnàtics en
PIMEs, Administrador de xm'Xes d'àrea
local, i Tècnic en InfOlmació, i
Assesorament en Sistemes i Aplicacions
Infonnàtiques.

Per a poder accedir directament a
aquests dos móduls cal complir algun d'a
quests requeriments, els quals es mesuren
per l'ordre de prioritat següent: A) Estm'
en possessió del Títol de Batxiller esta
blert per la LOGSE en les Modalitats
BCNS i BHCS; B) Haver superat el segon
curs de qualsevol modalitat de Batxillerat

experimental; C) Haver superat COU o
PREU; i D) Estar 'en possessió del títol
d'FP de 21;1 Grau o altres titulacions equi
valents a efectes acadèmics.

A més a més, s'hi pot accedir mit
jan}mlt una prova sense complir cap dels
requeriments anteriors, tenir més de 20
anys d'edat i superm' la cOlTesponent
prova d'accés. Aquesta prova serà al
setembre.

Les dates per la inscripció són des del
19 fins al 26 de jlmy, i des del 2 al 8 de
setembre a l'lES Joan Coromines.
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'Te-atre a Benicarló: La mala herba
~ ADIuAN ESTELLER

aq

E
l passat divendres, dia 5 de juny, va
concloure la present temporada de
teatre a Benicarló organitzada per

l'Organisme Autònom de Cultura (OAC)
de la nostra ciutat.

En aquesta ocasió, la cinquena, es va
fer la representació de l'obra: La Mala
Herba; aquesta obra està reproduïda per la
companyia Xerop Teatre, donant vida al
text de Rafael Mendizàbal, juntament
amb la direcció de Carles Benlliure.

L'acció transcone a una casa on viuen
Dimas i Joan, dos prestamistes i traficants
de droga. Aquests van rebre la visita de
Begonya, gennana de Mmtín (que està a
la presó), ella vol aconseguir els diners
per a poder pagar la fiança imposada pel
jutge i poder alliberar el seu gennà.

També apareix la senyora Cmmen, la
qual va posar una nota de colorit i d'hu
mor al voltant d'un punt tant dramàtic
com és la droga.

Transcorreguda i'obra, en Jonàs, el
poli, va resoldre el problema.

Puc assegurar-vos, estimats lectors,
que aquesta ha estat una excel·lent inter
pretació d'un quintet d'artistes, els quals
van-demostrar el costat més brut, la zona
més fosca mnb què alglmes persones,
volent o sense voler, protegides o sense
protegir per la societat, acaben embruta
des, la droga.

Amb sinceritat, serietat i ironia aques
ta obra teatral ens diu: A~nb la droga no es
Juga.

Els que vmn gaudir del teatre, desit
gem que molt prompte haja una nova tem
porada teatral, amb noves històries que
sentir i conèixer.

Per a concloure, recordm' que el bon
amant del teatre té una cita obligada a
l'IES Rmnón Cid de Benicarló el pròxim
divendres, dia 12 de juny.

,:

COPISTERIA LLIBRERIA PAPERERIA
• Fotocòpies i còpies de planols
• Enquadernacions de tot tipus.
• Papereria i material d'oficina
• Lli bres 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)

Pedro Sanmartín Urchaga

MÉDICO

Tel.: 964 472106
móvil 929 654916

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

Lunes, Miercoles y Viernes de l 5:30h a 18:30h
Martes y Jueves de 9:00h a 11 :30h

Si vols tindre veu compra-te-la!

~v~kg~
el setmanari

que més parla

((¡:;,~
..\~ del Collet

'::=;:--...4
Dia:

L1o~:', A'ucÍit6ti MúriicipaL.~-.: '. 'Prd~'a-:

INSCRIPCIONS: AL NEGOCIAT DE CULTURA DE
L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ, A PARTIR DEL

DIA 1 DE JUNY

CÀ.~TING PI;R A L'ELECCIÓ
D'ACTORS I ACTRIUS

Diumenge 21 de juny, a les 11 del matí.

- Lect~ra d'un poema elegit per l'aspirant.
- 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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Atorgats els premis ,de Sé C,onc~rs Local ,d~r
Primevera de Dibuix i Pintu··ra: '. ":

R'lJ ORGANISME AUTÒNOM DE CULTURA
._---- ------_.._----

D esprés d'analitzar les 34 obres
presentades, així com les bases
del concms, els components del

jmat, Francisco Flos (regidor de
Cultura); Fernando Peiró (pintor);
Miguel Pitarch (president de
l'Associació d'Alts Plàstiques); Esther
Vidal (llicenciada en Belles Alts); i
M.Asunción Añó (secretària delegada),
van acordar, després de les votacions
efectuades, concedir els següents premis:

Premi de Pintura als autors entre 10 i
16 anys: Ester Gil, amb l'obra Mi
Estudio.

Mencions Honorífiques: Ismael

Machancoses, amb La Caza; i Sergio
Oms, amb L'Estiu en una Sènia.

Premi de Pintura al.. autors ml{;OrS de
17 anys: Rosa Febrer, amb l'obra Bassa
de les Ventalles.

Mencions Honorífiques: Mmia
Sacramento Jiménez, amb Bodegón; i a
David Sorlí, amb Postrer Puesta.

Premi de Dibuix als autors entre 10 i
16 anys: Ester Gil, mnb l'obra Cava.

Mencions Honorífiques: Ester Gil,
mnb Jaque-Mate; i Elena Llorach, amb
Músico.

Premi de Dibuix als autors major",' de
17 anys: David Sorló, amb una obra
sense títol.

MecioflS Honorífiques: Malia José
Llorach, amb Amor de Padre; i Juan
Pedro Lores, amb La Lonja de Benicarló.

Organisme
·Autòno'm
de Cultura
de Benicarló

Max Aub representat pel grup de teatre
de l'lES Ramón Cid

;6 REBECA GiMENO

El proppassat divendres al saló d'ac
tes de l'LE.S. "Ramón Cid", van
brillm' xicotetes estrelles. En aquest

petit teatre, on van acudir una reduïda però
selecta massa d'espectadors, els alumnes
del Taller de Teatre, van representar
"Jacara del avaro" de Max Aub.

Com a totes les estrenes, els nervis, les
pors, els dubtes van estar presents, però
una vegada damunt l'escenari, la resta del
món va desapm"èixer i vam poder veme
fet, allò que abans era un paper. Van ser 30
minuts curts però entretinguts: ironia, sar
casme i humor van estar presents aquella
mitia hora i van divertir el públic.

Però no només els actors van treballm",
altres alumnes van ajudm' a fer realitat
aquesta obra. Des.d'ací el grup de teatre de
l'lES. "Ramón Cid" els dóna les gràcies
per la seua presència i la seua voluntat.

Aprofito aquestes línies per convidm"- cada vegada més. Aquest divendres tenim
los a veme teatre, és una forma divertida una nova cita amb el teatre, el grup de tea
de passar una bona estona i a la vegada tre de l'LE.S. "Ramón Cid", representarà
apropar-se més a la cultma, que encara "Mans enlaire!" al saló d'actes de l'institut
que no ho creguen a Benicarló n'hi ha i a les IOde la nit.

Tots el components del Gmp de Teatre de l'lES Rllmón Cid de Benicadó

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

Plaça Mercat, 1 .' Benicarló
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Més de 500 persones van xalar de les paelles
i lliurament de trofeus del C.F.Benihort

Jí6J iSMAEl, MATEU

Pr<>d."C"t::<>S <>:fic.ia.Ies I.ice..cia.d.<>s
Los artículos, la rapa y mucho mas de tus Clubs favoritos, i ademas descuentos a peñas

e/ Crist de la Mal; 25 12580 Benicarló (Castelló) Tel/Fax: 964474094

L~ Ve(,4. J.e
ge"",;,.-<-~~lé

la publicitat
més directa

ràpida i barata
Comprova-ho! !

Gran quantitat de benicarlandos van menjar de les paelles del Oi Benibol1

l'Alcalde, Jaime Mlmdo, van conse!,'l.lÍt guanyar la Lliga i la
presidir l'acte, a més de servir Copa (fet històric), se li va fer
les paelles q'ue van ajudar a un homenatge, a cadasqun dels
preparar. I com no, el President seus jugadors. D'aquest gran
del C.F.BenihOli, Ximo Oms, i èxit parlarem la propera set:ma
el seu Secreta11, Juan Marzal na.
(millor home vinculat a l'es
port 1998), van estar sempre
coordinant la festa.

Els guardonats com a juga
dors més regula1"s en aquesta
temporada 97-98 van ser: Eloi
Llopis (Cadet A); Iñaki Gómez
(Cadet B); Miquel Simó
(Infantil A); Alejandro Beltnin
(Infantil B); Juan José
Monforte (Aleví B); Juan José
Ra:món (Aleví C); Jesús Del
Arco (Benjamí A); Àlex
RodIiguez (Benjamí B);
Carlos Llopis (Benjamí C).

Cal recordar, per a conclou
re, que a l'Aleví A, dirigit per
Greg0l10 Segarra, el qual ha Eloi L1opis, Cadet A

per a tots, grans i xiquets.
Els membres de la directiva,

que van arribar a sant Gregori a
les nou del matí per tal que tot
estiguera a punt per a les 14:00
hores, no paraven de vendre
numerets per a la rifa de més
de 60 regals, entre els que des
tacaven les camisetes del
Villa1Teal c.F., el CD
Benicarló, el CF Sant Jordi, i la
de l'Amposta.

En aquesta festa de l'esport
base no van faltar els convidats
d'honor; Santi París (jugador
del Villarreal c.F. cedit a
l'Avilés), Dario Celma (dels
juvenils del Villa1Tea1), Àngel
Pujol i Àngel Magdaleno (del
comité telTitorial d'àrbitres), i
José Ferreres (Jlmta de Govem
de la Federació Tenitorial
Valenciana de Futbol). A més
les autoritats talnbé van fer
acte de presència, el regidor
d'Esports, Marcos Marzal, i

L a festa de tancament de
temporada va arribar el
passat diumenge, dia 7

de juny, i com cada any l'enni
ta de sant Gregori va ser la pro
tagonista.

PaTes i mares, directius, afi
cionats, autoritats, i sobretot
xiquets, no van faltar a una cita
amb la müó, una cita amb la
confiatemitat, i tot per culpa de
l'espOli rei, el futbol, i més
concretament pel futbol base,
el qual suposa una illusió al
xiquet tan gran que transfonna
a pares i monitors en altres
xiquets, com si s'iniciaren en
aquest esport ells també.

Més de 500 persones van
poder degustar una de les nom
broses paelles preparades per
l'ocasió, a més barra lliure amb
tot tipus de refrescs, aigua, vi, i
després cava per a brindar. Les
amanides tampoc· van faltar, el
cremadet, i com· tio; un gelat

•
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L'Infantil'A' i el Cadet'A' van ser eliminats a les semifinals
de Copa; l'Aleví 'A', per contra, va quedar campió

CFBenihort 'B' - 7
Vinaròs c.F. - 8

A la Final de la Copa nord Benjamí:

Tant Benihort 'A' (Aleví), com el
Vinaròs 'B' (Benjamí), han aconseguit el
doblet, Lliga i Copa.

Els xiquets dcl C.F.Benihort divertint-sc a Sant Gregori durant Ics paelles

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

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

A la Final de la Copa nord Aleví:

CF Alcalà - 2
Benihort 'A' - 3

Benihort Infantil'A' - 1
San Pedro - 3

Jl'.o KOSECKJ MATEU

En la jornada copera del passat cap
de setmana l'Infantil 'A', i el
Cadet 'A' van ser eliminats a les

semifinals de la Copa Primavera. Els par
tits es van fer a Castelló, i els nostres van
caure davant el C.R San Pedro de
Castelló.

L'Infantil'A' va golejar per 20-0 als
infantils del Pumuky, els quals van jugar
amb tan sols 8 jugadors, mentres que el
Cadet'A' va derrotar als cadets per 3 a O.

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

(Semifinals):

Benihort Cadet'A' - 1
San Pedro - 3

/l'li KOSECKI MATEU

Espectacular golejada del
Proyastec-Beyso davant el

M.Peinado d'Ibi (11-3)

El Proyastec Beyso F.S. de
Benicarló no va fallm·, els compo
nents de la plantilla benicarlanda

van remuntar el passat dissabte, dia 6 de
juny, un resultat advers de 4 a 1, és més,
després de l'espectacle que van realitzar
els homes dirigits per Miki, el resultat va
ser d'escàndol, 11-3 davant el
Marqueteria Peinado d'Ibi.

Els benicm-Iandos van eixir a la pista
del pavelló poliesportiu municipal molt
mentalitzats en que l'eliminatòria es
podia remuntm·, fruit d'això, als cinc
minuts de joc el resultat ja era de tres gols
a zero, gols aconseguits pel capità Valem,
un home que va donm· un recital i va
donm· un lliçó de futbol sala.

Amb l'eliminatòlia a favor en cinc
minuts, els nostres no van pm·ar d'apro
par-se a la pOlteria del conjunt alacantí,
un conjunt que no sabem si va eixir ador
mit, o que es va trobar mnb una màquina
de practicar el futbol sala. Amb les clàssi-

ques triangulacions del trident format per
Joesema, Parra i Valera, tot semblava
molt fàcil, i el marcador poc a poc s'mIa
va incrementant. Els d'Ibi, van treure el
cap en algun contracolp, en algun dels
quals van aconseguir fer uns golets que
els van servir per a maquillm" el resultat,
encm·a que la humiliació que sotiiren va
ser evident.

Cal destacar que amb la renda de gols
que anava creixent, el tècnic local, Miki,
va donar minuts a homes que habitual
ment no juguen amb tanta freqüència,
com són Joml, o el porter suplent Fanchi,
els quals van demostrar molt bones mane
res, demanant un lloc en les futures rota
cions del Proyastec.

Els nostres s'enfrentaran en qualts de
final de la Copa al conjunt del Bargas
F.S., conjunt ubicat a la província de
Toledo.

Recordar taI11bé que els equips interes
sats en participm" al Torneig d'Estiu de
Futbol Sala tenen fins al 19 de jlmy per a
inscriure's. Això es pot fer preguntant per
Valera, o als bars El Jm·din, o al Frankfurt
Duke.
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Esquaix
Avui faré bondat. Molts de vosaltres

m'heu demant que critique la construc
ció deia p~st~ d'esquaix. Em dieu que és
tan sols ~ií¡'è-&'pritxdel regidor d'Esports.
No hi estic d'acord. Tot el que siga millo- "'
rar les nostre instaI.lacionsés bo per a
tothom.

tat i Canal 9 ho hauria emés en directe. En canvi,
nosaltres ens posem a buscar-li tres potes al

gat i critiquem l'obra perquè diuen que és
un capritx del nostre regidor.
L'esquaix (no confondre amb el paddle

del nostre estimat Aznar) és un espOltque
exigeix tUl esforç fisic constant i molta
mobilitat L'al:,r-i!itat també és bàsica. Sí, ja

se què és el que esteu pensant
Esforç, moblitat i agilitat Tot
el que li falta al PSPV-PSOE i

al BNV, partits de l'oposició (o
no) del nostre ajtmtament Polítics
de l'oposició, poseu-vos el calçat

adequat i aneu a millorar les vostres
virtuts, que s'apropen les eleccions i no
esteu en molt bona forma.

Sé que després de llegir aquest article molts de vosal
tres, especiahnent si sou polítics del PP,

PSPV-PSOE i BNV,
voldreu utilitzar el

,meu cap com a pilota
d'esquaix.
Perdoneu-me.

Estic neguitós.
Demà debuta

Nigèria al Mtmdial.
Ah sL I també Espanya.

M arcos Marzal està molt content Se'l veu satisfet
Hom pOll1a pensar que és perquè va carregar
piles al sopar-miting del Pattit Popular. r ,

Potser penseu que allí va sOltir aclamat La veritat r ""'Z:• .. )
és que no ho sé. No acostumo a anr als sopars on la ~..o
gent té tanpocs recursos que aprofita el lema de l'a- • •
juntament (Benicarló més ... ) per fer catnpanya elec- ~

toral (PP mé i més). Suposo que
el detector de neurones de l'en
trada no m'hagués deixat passar i
ham'ia xiulat (cadascú és !iure de pensar si
perquè en tenia més que la mitjana dels assis
tents o perquè no en tenia les necessàl1es). El
més segur és que Marzal, deia, estiga content per
altres motius, com ara la inauguració de la pista
d'esquaix.

A mi ja em sembla bé. Fabulós. Cursa electoral?
Potser sí, però que hi ha de dolent A mi no
m'i,porta que concentren tota la feina de 4
anys en tan sols 1. El que compta és el
resultat, és a dir,q't.ïê. Benicat'ló
passa a tenir una instal.lació
esportiva complementària
(la piscina continua
sent el gran repte) i
millora les presta
cions. Hem de ser
d'una altra manera. Si la pista
s'hauria fet a Vinat·òs, tothom n'hauria pat-lat bé. Els nostres
veïns haU11en presmnit un parell de mesos de la seua capaci-
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ACTIVITATS

Divendres 12 de juny
Organitzat per la l'Associació
Cultural Alambor, presentació
del llibre Fluir eon la vida, a
càrrec de Mariano Bueno, geo
biòleg i agricultor ecològic.
Lloc: Saló d'Actes Caixa Rural.
Hora: 20:00 hores.

Divendres 12 de juny
Organitzat per l'lES Ramón Cid,
representació teatral de l'obra
Mans Jj'nlaire l , d'en Ramón
Folch i Camarasa. Una vegada
acabat el cicle de Teatre de
Primavera, I 'lES Ramón Cid
dona una altra oportunitat de dis
frutar del teatre a la nostra ciutat.
Lloc: Saló d'Actes de l'lES
Ramón Cid de Benicarló.
Hora: 22:00 hores.

les properes Festes Patronal 1998.
Lloc: Saló de Plens de
l'Ajuntament de Benicarló.
Hora: 19:00 hores.

Divendres 19 de juny
Organitzat per l'Associació de la
Dona, gran Sopar de Fi de Curs,
un sopar amanit per un grup
musical, i on s'impondrà la banda
a la socia Josefina Abad, que
representaà enguany a
l'Associació de la Dona.
Lloc: Restaurant El Cortijo.
Hora: 21:30 hores.
Venda de Tickets: dilluns 15 de
juny de 11 a 12h. del matí i de 18
a 19h. de la vesprada al Casal
Municipal, el preu és de 2.500
pessetes.

lt'U.lBOL - SAIA
TORNEO OPIW - VERANO 98

JLMO - JLUO - AGOSTO

SEHfOR:~PI1RT1R DElOS 161JÑOS. CUOTB:4Q(){}()p(s+ /0000 pfs DEFlANZA
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CI1OETES:NAClIXJSENliJSAÑOS 83-&4-85. ClKJrfJ: IOQOOpfs+ SOl)OpfsOE F/M?A
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II1E1J1irIL: NIiClOOS EN LOSIJÑ0585- 86 - 87. etJ()TB."8000 PIS + 3000 PIS Dt: fllJNZI1
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mONOS: 11 LOS T1IES PRIMEIIiJS CLASlFfClJOOSOE CIlOil CIITECOIIfIl·1'fIIX11'IO GOLEIIOOR·
f'()IITEf/{) MENOS GOlEADO . OEPlJI7TIliIIJllD.

L¡¡¡;IJIU}EJHSf:R/~BIJRELJIIIIO(N· flIAI'IFlRTf)(J((E- TElEFONO-9IO
41S311ffJlll.ERlJJ EE1IIli./I'JITlU)EJHS{;BJeCIOII: 19- 6-98.

CIJlilBORI1Ii:ORCllNISI'IO lII/TlJNlJIt1/) OEOEP/JRTéS· BI/REL JIlIIDIN- FllAYflJRTIJlJKE - FoS
.8IIIXI'1IIEST1IIIT-

j OISFRWA CON El FlITBOl - SAlA j

InscriJlcions al Torneig d'Estiu de }iutbol Sala

Dissabte 13 de juny
Organitzat per la Comissió de
Festes Patronals de Benicarló,
roda de premsa per tal de comuni
car les actuacions previstes per a

JaUllle Arnella
Dilluns, 15 a les 18:00h

Sala d'actes de
PIES Joan Coromines

Caza al terrorista, pellicula d'acció trepidant. A la busca del Xacal
Novio de alljüiler, al cinema Regia, una comèdia divertida.

~-O REDACCI6

Caza a/ terrorista tota una trama
d'acció trepidant per desenmascarar
a l'assassí més buscat del planeta,
Car/os el terrorista. Un ofici la de la
marina nord-americana és l' encane
gat d'infiltrar-se dins el món sòrdid
del telTorisme internacional per
aconseguir p0l1a.r'a:El CMeal. bus
cad per la CIA i el MOSS.AD des de
fa més de 20 anys, a una trampa i
poder capturar-lo.

Per a poder aconsguir-ho proba
blement, haja de pagar Wl molt alt
preu, la seua vida.

Novio de a/qui/er. Perquè no can
viar de novio cada cert temps? Tota
la vida seguint les regles de la socie
tat. Sempre hi ha una primera vegada
per poder saltar-te-les. ~======:=::;:::;:::;::::::;:==;::::;==========:

Novio de li/qui/er



SETMANAL· DE XAVIER BURRIEL F......................................I EL CÒMIC

Obert fins que et despertes

Cartellera de Cinema de Benicarló i Vinaròs
de divendres 12 a dilluns 15 de juny

ESTRENES NACIONALS

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

VINARÒS
.t••1• •~ I liIh\\A ~C:~O~L::--I~S~E=---U"""'M~

Divendres: 22:30h
Dissabte : 20:00h i 22:30h
Diumenge: 17:30h, 20:00h i 22:30h
Dilhms : 20:00h i 22:30h

Divendres: 22:30h
Dissabte : 19:45h i 22:30h
Ditmlenge: 17:30h, 20:00h i 22:30h
Di11W1s : 19:45h i 22:30h

N OVIO DE ALQUILER

Jennifer Aniston

CAZA AL TERRORISTA

Donald Sutherland

CAZA AL TERRORISTA

Donald Sutherland

BLUES BROTHERS 2000
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