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EDITORIAL
Insconsciència electoral

ue el pp local fa electoralisme, no cal ni dub
tar-ho. Així ho demostren totes les obres i
inauguracions que han començat i ens han

prom en el que queda d'any i fins a les properes
eleccions. Però que, per una política d'aparences, es
jugue amb la seguretat ja ens pareix excessiu.

La inauguració de la Bibilioteca Municipal, segons
han declarat tant el president de Protecció Civil com
el regidor Rodríguez, del Bloc Nacionalista Valencià,
no compleix ni de bon tros la Llei de Seguretat i
Higiene en el treball, la Norma Bàsica de Protecció
contra Incendis i la Normativa d'Eliminació de
Barreres Arquitectòniques en els locals de pública
concurrència, a més de tenir deficiències en la seua
instal'lació elèctrica i de ventilació.

La certesa d'aquestes afirmacions, només a dos
mesos de l'apertura de la biblioteca, és prou greu per
adonar-nos que estan jugant amb la seguretat i la salut
de tots aquells usuaris i usuàries, principalment estu
diants, que utitzen aquesta instal·lació pública. A més
a més, segons pareix, totes aquestes deficiències eren
conegudes per l'equip de govern del PP.

No ens serveixen les excuses. Les Lleis estan per
acomplir-se però tots; ciutadans i Administració
Pública. Si no és així, ¿amb quina força moral voldrà
l'ajuntament fer-la complir als ciutadans?

La hipocresia vergonyosa amb l'autobomba i com
plaença que es donen els governants del PP a l'hora
de ficar-se medalles de totes les inauguracions, sem
bla directament proporcional a la rapidesa que tenen
en negar-ho tot, escurrint el buto i la seua responsabi
litat. Veurem si algú és capaç d'assumir-la.

El Telèfon de La:Veu

964.46.16.18
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El regidor del BNV, Xavier Rodrígue~ va denunciar totes les irregularitats que envolten aquest edifici municipal

La nova Biblioteca Municipal no comHleix les . ,,;¡,

mesures de seguretat que marca la Llei

Algunes dependències esta completament tancades sense apenes ventilació

AUTO ESTELLER .

'mEAT

La pOl'ta d'accés tampoc compleix
la uormativa contra incendis

inaugurar la Biblioteca, sistemes
plans de seguretat que no existeixen".

Un altre dels temes impOItants és el fet
que tampoc s'ha complit la nova normati
va sobre l'accés per a minusvàlids. No
existeix cap accés d'aquest tipus "discri
minant una sèrie de persones que tenen
el mateix dret que la resta de ciuta
dans", va destacar RodIiguez. També va
aclarir que "no existeix protecció contra
incendis, una altra de les normatives
que s'han de complir perquè es tracta
d'un local de pública concurrència".

Rodríguez va voler remarcar que els
membres del govern del PP local "tenen
molta pressa per inaugurar edificis, la
gran majoria no compleixen les mesu
res de seguretat, i no sabem qui és el
responsable d'aquestes apertures. A
més, esperem que no passe cap inci
dent, ja que seria molt perjudicial i de
consequències tràgiques".

Per a concloure el regidor del BNV va
aclarir que "amb aquests incompliments
es crea un agravi comparatiu amb els
particulars, els quals han de complir
totes les lleis i mesures, quan ells, els de
l'administració, no compleixen res. I
sobretot demanem responsabilitats als
membres de l'equip de govern del PP.

ESTELLER IMPORT

• ®

zació d'emergència, que les condicions
sanitàries no eren les més correctes
perquè no hi havia ventilació en el
moment que es va inaugurar. Ara s'ha
posat a corre cuita un sistema d'aire
condicionat, mesura que és obligatora.
A més a més, San Nicolàs va recomanar
el tancament de la Biblioteca
Municipal".

El regidor nacionalista no comprén
"com un edifici inaugurat fa poc més de
dos mesos no compleix les mesures de
seguretat. Tenint en compte aquest fet i
que aquest escrit de Protecció Civil se li
va entregar a l'Ajuntament fa un mes, i
que ara per ara la Biblioteca segueix
estant en les mateixes condicions, em
sembla prou lamentable, sobretot per
què s'està jugant amb la salut i la inte
gritat de la gent que visita la bibliote
ca".

Els punts més importants que va desta
car el membre del BNV van ser múltiples,
ja que inicialment s'està atemptant contra
la integritat dels mateixos fLmcionaris
públics que treballen a la Biblioteca
MWlicipal, els quals tenen dret, per llei, a
estar protegits per una sèrie de mesures de
seguretat que a la Biblioteca no es com
pleixen. RodIÍguez va criticar que
"l'Ajuntament hauria d'haver previst
quins serien els sistemes de seguretat
que s'haurien d'haver posat abans de

16 REDACCiÓ

Durant aquesta passada setmana ha
esclatat una notícia poc positiva
per al ciutadà, ja que en aquesta

ocasió s'està atemptant contra la seguretat
tarit de treballadors com dels mateixos
usuaris de la biblioteca de Benicarló.

El president de Protecció Civil a
Benicarló, Daniel San Nicolàs, i el regi
dor del Bloc Nacionalista Valencià,
Xavier Rodríguez, han denunciat que la
nova Biblioteca Mlmicipal no compleix
les normes de seguretat vigents que orde
na la llei. A més, molts dels edificis
públics tampoc les compleixen.

Tot va començar quan el president de
Protecció Civil va donar un infonne als
membres de l'Ajuntament, en el qual
s'especificava que a la Biblioteca Mu
nicipal s'incomplien diferents aspectes de
diversos reglaments, tot atemptant la
seguretat.

Els membres del BNV van tenir accés
a l'esmentat document i no van tardar en
denunciar-ho públicament davant la pas
sivitat de l'equip de govern del pp Xavier
Rodri-guez, en roda de premsa, va remar
car que a l'infonne "s'explicava que a la
Biblioteca no hi havia mitjans d'extin
ció d'incendis, no hi havia senyalització
de l'aforament de les sales, que tampoc
hi havia pla d'emergència ni senyalit-

Benicarló
41.17.08

'- ; ~:

Vinaròs
40 07 68

Benicarló
- ;.

47 17 08
Vinaròs

40 07 68



~ f..ò<¿J'" " ,t. ~... k g~, 11 k H k 111.

L'acte va estar presidit per la regidora de Festes, Edurne Roca, acompanyada per la Reina de Festes

Presentació dels actes de les Festes Patronals'98

.fllan Cm'los Caballer; )lresident de la Comissió de Festes, amb Edurnc
Roca, regidora, i la Reina de l'estes Míriam C1ayo

J6 ISMAEL À1A7EU

El passat dissabte, dia 13
de jmlY, es va celebrar,
a la Casa Consistorial

de la nostra ciutat, Wl acte on
la Comissió de Festes va
commlicar les actuacions per a
les pròperes Festes Patronals
de Benicarló 1998.

L'acte va estar presidit per
la regidora de Festes, Edurne
Roca, la qual va estar acom
panyada pel president de la
Coulissió de Festes de
Benicarló, Juan Carlos Ca
baller, així com de la Reina de
les Festes Patronals 1998,
Míriam Calvo.

Les festes d'enguany co
mençaran el proper dia 22 d'a
gost i conpiouran el dia 30 del
mateix mes.

Els - actes més impOJtants
que es produiran durant les
properes festes seran molt
valiats. Juan Cm-los Caballer,
va començar parlant dels ano
menats actes de carrer, els
quals els dm:an a tenne "qua
tre companyies que no
havien actuat mai ~Ia nostra
localitat. N'hi ha de Gra
nada i Madrid. Aquests
grups són 'Que passa?',
'Dc:m Patacón' i dos compan
yies de teatre. A més, tin
drem espectacles de la
Diputació".

~I president de la Comissió

de Festes va continuar amb les
obres i el teatre que es repre
sentm-an a Benicarló dmmIt les
festes. Al voltant d'aquest
tema Caballer va dir que
"tenim una bona companyia
de pallassos; l'obra 'Unos o
Varios' d'un grup de teatre
de Benica.-Ió i estem estu
diant portar un altre grup
local perquè actue en una
data lliure a festes".

També es va comentar la
possibilitat de pOJtar dos grups
folklòlics, un d'ells el 'Ball
Nacional d'Espanya', a més
del grup local 'Rails'.

Continuant amb el repàs de
tot el que es podrà gaudir a
festes li va tocar el tom als
bous, els quals es faran des del
dimarts, 25 d'agost, fins al
divendres, dia 30. Encara que
el dissabte per la vesprada hi
hamà un concms de bous i per
la nit els bous embolats.

Caballer va confirmar que
la pirotècnia "la tornarà a fer
Pirotècnia Tomàs, els
Correfocs els faran la Falla
La Carrasca i el Club de
Dimonis de Vinaròs". També
va afegir els grups que realit
zaran els espectacles musicals,
"al Certamen vindrà l'Or
questra Cristian Domenech i
el grup Els Platers. El diu
menge dia 23 d'agost es farà
el primer concert a càrrec
del grup Dover. Per al dime-

cres dia 26 es farà La Revista
amb La Maña. El dia de les
Entitats vindran dues 0,'
questres com Volcan i la
Pasadena. J per al dia 26
l'últim concert amb l'actua
ció de Manolo'García, que és
un dels components de El
Último de la Fila, que aquest
any s'han separat".

Per a les properes Festes
1998 s'han preparat una sèrie
de novetats, com per exemple
el concurs de Tiro i Arras{¡-e;
concurs de Doma de Cavalls;
un espectacle pirotècnic a
càn'ec de Penya Golosa com
es fa a.la ciutat de Castelló. El

. fa i Porta, per la seua pmt,
hamà de cmlVim- de lloc, ja que
l'any passat no es podia estar.
Molt probablement es farà al
passeig Febrer Soriano.

Pel que es veu, la Comissió

de Festes ha treballat prou per
què tots els benicarlandos
pugessem gaudir d'mIes bones
Festes Patronals, i per això,
continuen treballant intentant
pOJtm- algun acte més i per a
garantitir una bona organitza
ció de tots els actes previstos.

La regidora de Festes es va
mostrm' molt satisfeta pel tre
ball que s'està realitzant per
pmt de l'esmentada Comissió,
i va demanm' el suport de tot
hom perquè aquestes siguen
unes grans festes.

Per a fínalitzm-, la futura
Reina de Festes, Mírimn
Calvo, comja va fer el dia que
va ser escollida, es va mostrar
espectant i amb ganes que es
comencen les Festes, ja que es
molta la ilusió que té posada
en les properes Festes
Patronals.

U n gran basquet
de bones car-

. xofes pera
l'equip de futbol sala del Proyastec
Beyso, els quals després d'aconse
guir arrodonir una gran temporada;
amb ascens inclòs, estan a punt de
classificar-se per a les semifinals
del torneig de Copa de primera'
Nacional. -

Un bon grapat
de punxentes i
rasposes

panissoles a tot l'equip de govern
del PP. Tan gran irresposponsabilitat
comesa amb l'apertura d'una
Biblioteca Municipal sense cap
mena de mesures de seguretat, ens
sembla més normal d'una República
Bananera que d'una ciutat europea.

Si vols tindre veu
compra-te-la

el teu setmanari

s
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Nous detinguts per
la Policia Local

Agents de la Policia
Local de Benicarló,
van procedir el

matí del passat dimalts, 16
de juny, a la dentenció
d'una persona, AZ., d'ori
gen mas'rebí com a pres
slUnpte autor d'un robatori,
en grau de temptativa, i
incendi de vehicles. L'es
mentat va ser sorprés des
prés d'haver-se cremat per
complet un vehicle i causat

destroses de consideració a
uns atres quatre, havent
pogut ser apagat, mitjançant
extintors, per la Policia, un
dels vehicles. Una altra per
sona va poder donar-se a la
fuga, estant pendent la seua
localizació. Es van recupe
rar 2 bicicletes amb les
quals presslUllptament van
aribar al lloc els autors. El
succés va ocórrer al carrer
Severo Ochoa. Tots els
citats van passar a disposi
ció Judicial.

Voluntariat Forestal
Comunitat Valenciana

La Conselleria de Medi
Ambient de la Generalitat
Valenciana i Bancaixa et

proposen Paliicipal' activament en
la protecció de les zones forestals
més rellevants de les diferents
comal'ques, així com als seus
principals problemes ambientals.
Pots col, laborar alnb \'Adminis
tracio Forestal en atendre en
matèria d'infonllació i Primers
Auxilis (si fos necessari) els usua-

ris del medi natmal.
Les comarques d'actuació en

aquest programa de Voluntariat
Forestal són:

*En València: La Vall
d'Albaida, La Plana d'Utiel
Requena, La Costera i La Safor.

*En Alacant: L'Alcoià i La
Matina Alta.

*En Castelló: Baix Maestrat i
La Plana Baixa-Alt Palancia.

La palticipació sera de 15 dies,
entre el 15 de juny i el 15 de
setembre, i un cap de setmana
cada mes i mig fins a desembre.

Projecte d'Educació Ambiental: Els residus solids
urbans de Benicarló segons els alumnes de quart

. :, ..;1(·

EIs a(~il1nes del-C.I'.Mestre Francesc Catalan durant aquest 1l0U Projecte d'Educació Ambiental

.ró CPMESTRE FCATALAN El
dia
3

de juny els alumnes de tercer i qUalt del
coLlegi Mestre Francesc Català vam pat·
ticipat· en el projecte d'educació alnbiental
d'estudi dels residus sòlids mbans de la
nostra ciutat.

Primer que vam anar a vore els
call1Íons de les escombreries de FCC, des
prés vam anar a veure on cremaven o sote
rraven el fem a l'abocador municipal i
finalment vam veme el eco parc del Cal11Í
de Sant Mateu on unes persones trien el
vidre, el plàstic, els electrodomèstics, els
mobles, les rodes, etc. IngIÍd VizcatTO i
Elena Soriano.

Desprès Valn anat· al club de telmis de
Benicarló a esmorzar i quan vam acabar
Valll anar l'abocador a veme el fem, allí
vam donat· un passeig per tot ell veient
quin tipus d'escombraIÍes havia, com cre
mava el fem, les gavines que s'alimenta
ven de la brossa, les màquines que anaven
tapant aquest fem amb terra, etc.

Durant la sortida Ximo ens anava
explicant tota la problemàtica dels resi
dus. Ismael Albelt i Lm'ena Gallen"

El passat dia 3 de juny vam anar a estu
diar els residus sòlids urbans de
Benicarló. Vam anal' a veme on guarden
els camions de les escombraries, on dos
treballadors ens van ensenyat· els camions,
van alçar la tracera i ens van ensenyar
com destruïen les escombraries, .. , també
hi havia lUl Call1Íó xicotet que netejava els
caners, els call1Íons grans passen per la nit

i el menut pel matí.
Vam anar al club de temtis de Benicarló

a esmorzar, després d'això Valn anal' a l'a
bocador. Per la calentor de la tena i la
combustió del mateix fem es cremaven les
escombraries.

Després vam anar a l'abocador de
materials on Valll veure residus domèstics,
residus comercials, residus volmninosos i
també residus de construcció.

A l'abocador de mateIÍals hi havien dos
persones que classificaven aquests mate
rials. Francisco i Cristina

Dimecres 3 de juny, 3r i 4t, vam anar,
amb el microautocar i per toms, a veure
els tipus de camions d'escombraries i ens
van ensenyar com posaven les deixalles
dins del camió i com s'amuntegaven.

Després vam anar a veure l'abocador de
residus domèstics que esta a la canetera
de Càlig, allí vam veure milers de botelles
de vidre trencades, també muntanyes de
bosses d'escombralies cremades i moltes
coses més. Segons Ximo abans les escom
braries les cremaven per a tindre més lloc
i ara es cremaven elles mateixes per la
calor.

Finalment Valll anal' a veure l'abocador
selectiu que ha posat en marxa l'ajunta
ment, on van veure uns senyors que clas
sificaven tota classe de deixalles per
exemple; Caltrons, electrodomèstics,
vidre, paper, plàstics, etc... i un mogolló
de rodes amuntegades, tatllbé tenien molts
gossos. Elena Grau i Sergi Fores.
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Tots van ser citats aquella vespra
da, ja ben entrada la dolça i plàci
da tardor que s'arrossega, quasi

sense voler, per aquesta tena propera a la
Meditenànea. A més d'un, no li fa gens
de gràcia les revetlles de retrovaments,
només són utopies romàntiques i de
companyerisme fiustrat, la dalTera
paraula sempre la tenen els més pe¡'sua
sius de l'any.

Persones que a dmes penes es salu
dent dillant tot un any, aquella nit no
paren de conversar; companys d'edat
que han fet de la seua existència una
competència, es desafien per a inflar-se
amb autocrítiques i clunplits; les mirades
falses, els cumplits extraviats, les palma
detes al'esquena, les rialles sense fona
ment, i allò més trist és quan uns i altres

es donen la raó quan per dins s'estan
trencant plens d'envetges, d'odi no satis
fet i de cors desenganyats.

Les palmadetes a l'esque
na, ,les rialles sense fona
ment, i allò més trist és
quan uns i altres es donen
la raó quan per dins s'estan
trencant plens d'envetges,
d'odi no satisfet i de cors
desenganyats

Durant tot un any d'existència, entre
les persones que apleguen al món, es
podlia omplir tota una mostra d'estudis

sociològics i humans, per això hi han que
continuen, malgrat l'aureola de la nit,
donant ordres i xafan als callats o amb
menys ànima anebatadora. Però ja ben
entrada la nit, les coses van tomant a la
seua fonna inicial, molts comencen a
tmille's les disfi'eses per enturbiar, amb
crítiques amargues i covards els somnis
dels companys.

Trist però celt, alf,'l.mes cares realistes
pOlten a la mirada l'ombra de la vergon
ya, però un anel d'houradesa, per a ells
val la pena tenir un raconet de sneti
ments i guardar-los al record. Dels altres,
la defensa de la meua amnèsia se'ls
emportarà molt més lluny de l'anyorada
caixa de sentiments i records.

Per ara: Carpe Diem.

J6J 1. R. RAAlÍREZ

Novel-Ietes

Op Center. Així es diu la criatura.
Aquesta és una novel.la escrita
per un escriptor nordamericà

dels més llegits al seu país: Tom Clancy.
El més bó sembla que és l'argwnent que
aquest bon senyor ha desenvolupat al
llarg del seu llibre. Tot passa amb una
hipotètica sublevació de bascos i cata
lans contra els espanyols, amb l'objectiu

de dominar-los. Els tòpics que el llibre
llença sobre uns i altres no tenen desper
dici. Diu que els catalans són racistes,
sobretot amb els negres afi'icans, ja que
tot an'anca de fa 900 anys, quan els àrabs
ocuparen aquest tenitori. Els bascos i els
catalans s'han unit per dominar Espanya.
Els primers aprofiten la seua experiència
en tàctiques tenoristes, els segons fan
valer la seua influència en l'economia
per denotar els espanyos (quasi sempre
identificats com a andalussos). El llibre
sembla que parla en tot moment de les

diverses ètnies que viuen per aquestes
terres, i de la capacitat dels espanyols per
fomentar el descontent entre la resta de
comunitats.

El final el podem imaginar: el presi
dent dels EEUU, després de valorar la
poca confiança que li mereix el govern
espanyol (per les seues diverses activi
tats iHegals contra els bascos) decideix
enviar als marines perquè intervinguen
en el conflicte, evitant així lm nou esclat
de violència semblant al de l'antiga
Iugoslàvia. Gràcies president.

RÀDIO BENICARLÓ

EMISSORA MUNICIPAL
107.3 FM

Méndez Núñez, 91
Te.f.. 47 35'44

BENICARLÓ

LA NOSTRA TELE
.:...,:,.,

Avda. Marqués de Benicarló, 27
Telf.47 1983



PolèDlic tancaDlent del giDlnàs Madison

Molts bcnicarlandos cs Il,'eparaven físicament al gimnàs Madisom, així com parelles de Ball de Saló

Després de diverses pressions per
pmt dels veïns, l'Il-lustríssim
Ajuntmnent de Benicarló, ha

decretat el tallcament del nostre gimnàs.
Aquesta decisió es basa en el fet que no

tenim llicència municipal. Aquesta lhcèn
cia es va sol·licitm· a l'agost de 1997, dos
mesos abans de l'apeltura del nostre local
i ha sofert un anonual retart als calaixos
de l'Ajuntament, demanat-nos diversos
estudis i docmuents que han anat allm'gant
el període de tramitació. De forma sospi
tosa, la tramitació dels informes presen
tats per Madison i demanats per
l'Ajuntament de la nostra ciutat es van fer
etema en temps, mentres que qualsevol
acció en contra nostra s'ha desenvolupat a
grans velocitats.

Moltes de les trucades al
nostre gimnàs han estat un
cúmul d'insults i amenaces
cap a les nostres persones
confesant clarament, i dit en
paraules textuals: ANEM A
TANCAR-VOS EL LOCAL

La veritat és que no tenim llicència
municipal, però, ¿qui en aquest poble
comença les seues obres o activitats ecnò
nliques amb la llicència en regla?
Qualsevol inversió no pot estar condicio
nada a la resolució definitiva de
l'Ajuntmnent, ja que els tenninis dels
pagmnents van molt depresa.

Encm'a sense conèixer si estàvem o no
dins de la llei, l'Ajuntament no ens ha
notificat en cap moment mesura de recti
ficació alguna per a que poguerem estai'
en regla; tanlpoc ens han comunicat mai
que no estem dins de la llei pel que fa al
soroll, encara que al voltant d'aquest tema
vmu intentm' trobar una sol'lució mnb els
veïns. En l'esmentada reunió es va decidir
que ens donarien el tennini necesali per a
trobar la desitjada so¡'¡ució, ja que eren
conscients de que havíem d~ ,trobar els
diners i fer les obres pertinent~. Per això,
vmn demanar lm pressupost per insonorit
zar totalment la pmt del gimnàs on es
donen classes de ball, aeròbic, i muscula-

ció. Aquest pressupost,juntmnent mub els
gastos del nou terra, pujava als 10 lnilions
de pessetes. Aquestes xifres van ser
comunicades als veïns i els van proposar
que s'esperm'en fins a aquest agost per tal
de reunir els diners, i tancm' en un mes
fluix per a la nostra activitat. La resposta
va ser contundent: si no s'arregla al
moment ens feien tancm'.

Lluitarem tot el que calga
per a poder seguir oferint
els nostres serveis, i amb el
nostre lema: Sempre pen
dents de tu

Les moltes denúncies d'alguns veïns
han afectat a l'Ajuntmuent, al JUZGADO
de Vinaròs, i a la Conselleria de Medi
Ambient en Castelló, entitat que ha de
donm' el vist i plau a la llicència munici
pal. Algunes de les esmentades denúncies
s'han efectuat sense tindre activitat el nos
tre centre. l moltes de les trucades al nos
tre gimnàs han estat un cíuuul d'insults i
mmnenaces cap a les nostres persones
confesant clm'mnent, i dit en paraules tex
tuals: ANEM A TANCAR-VOS EL
LOCAL.

El resultat ja es coneix, han aconseguit
el que buscaven, en han tancat el gimnàs.

No pensem quedar-nos quiets, i lluita
rem tot el que calga per a poder seguir
oferint els nostres serveis, sempre conti
nuant mub el nostre lema: Sempre pen-

dents de tu.
En eltenuini de vuit mesos hem acon

seguit ser Campions d'Espanya de Rock
Acrobàtic, segons a l'Open de Castelló, i
presentant cada volta més parelles a com
petició. A més a més, hem participat en
desfilades de moda, col·laborant amb les
falles, amb Mans Unides, .... Hem realit
zat una Superclase d'Aeròbic, amb moni
tores de reconegut prestigi, hem preparat
a gent per l'aeròbic i el fitness de compe
tició, i aeròbic infantil per primera vegada
a Benicarló i comarca. A tot això cal afe
gir que hem impartit al nostre centre les
classes de Ball de Saló de la Universitat
Popular. .. , i tot per a la nostra ciutat,
Benicarló, representant-la per tota
Espanya.

Per tot això, i pel recolçament mcondi
cional de tots els nostres socis; nb podem
tirar la toballola. . . .

Volem que els responsables que deci
deixen a qui tancar per no tindre llicència
i a qui no tancar sense tindre-la, vinguen a
explicar als competidors que es sacrifi
quen per l'esport, que no poden continuar,
encara que ho fagen molt bé. Estem for
mant esportistes d'èlit en Benicarló, i no
ens deixen.

Però sí, l'Ajuntament té raó, no' teilim
llicència i debem tancar, sense que els
impOIte res més, encara que ·molts :altres

. pugen continuar. " .' .i .,

La Direcció de MlJ,~ison



Més obres?

El mussol l'altre dia va rebre lm mis
satge d'una de les seues amigues
garses de la Partida Solades, que

després haver llegit les seues reflexions,
quasi mediatiques a la Veu, sobre el cos
tum obsessiu dels éssers humans pel
cotxe, li volia fer veure que el seu discurs
vers la necessitat deAue els hwnans
havien d'optar per moure les cames el
tenia quasi totalment perdut.

El mussol tenia, segons la garsa Comu
nicant, que acostar-se a·qualsevol arbre de
la canetera vella de Peníscola per donar
una ullada a tots aquells conductors que
no respectaven cap senyal d'aquest vial,
però la seua amiga encara desitjava que
anés més lluny i que intentarà explicar-se
com els éssers humans han de complir
amb les nonnatives vimies si l'ésser humà
cap de la policia municipal és el primer
que no respecta el límit de velocitat de
menys de 40 quilòmetre per hora que
regula el transit per aquest camí de calTo?

El mussol mentre esperava agafar

aquest éssers amb les mans a la massa, o
millor dit amb les mans al volant i el peu
pi~ant a fons l'accelerador del seu habita
cle motortitzat, va veure com un altres
humans, que anaven a peu, de tant en tant
pintaven al telTa, a les parets medianeres,
pals de llum o de senyals, uns símbols
estranys de color rosa florescent.

El mussol picat per la cwiositat, mal
grat que no va veure a l'ésser abans
esmentat, va romandre per esblinar
aqnestes raons tant pictòriques d'aquests
éssers humans, i més quan al cap d'lm
estona uns altres éssers humans també s'hi
van afegir a la vena artística pintant ratlles
blanques al ten'a i de tant en tant un
numero relacionat amb un punt quilomè
tric.

El mussol estoicament va mantenir-se
ferm dalt d'una olivera del camping esta
cional del Barranquet fins que diulll.enge
a la matinada primer va veure com una
munió d'éssers hmnans amb un número
escrit a W1 dorsal anaven passat com

podien cap a PeniscoIa; i com després
sobtadament uns altres amb ml aparells
estrafolaris anaven mirant des d'W1 pm1t
rossenc a l'altre i anotant coses als papers
que hi pOltaven.

El mussol finalment va comprendre,
segons comentaven lUlS altres humans
que estaven per les instal.lacions de la
petanca, que aquells hwnans eren topò
grafs en missió secreta; però aleshores li
va aparèixer un dels seus típics dubtes:
aquestes tasques topogràfiques significa
ven que Ílmnediatament, és a dir aquest
proper estiu, el Ministeri de Foment
anava a executar ja la tant demanada
canetera interior de connexió entre
Benicarló i Peniscola, passant així de la
proposta pepera municipal d'obrir l'avin
guda valencia per manca de diners?

El mussol encara hi va tindre un altre
de dubte, si aquest projecte seria també
aprofitat per afavorir encara més la velo
citat del cotxe del responsable de gover
nació, al menys fms maig del 99?

Fitxa de subscripció

TELCP

COGNOMSNOM
DOMI.C",IL~I _

POBLACIÓ

Se subscriu a LA V4<- k E~ó, per l'impOlt de: O 4.680 pts (52 números, anual, bonificació 10%) prorrogable si no
hi ha ordre en contra. Als envimnents fora de Benicarló caldrà afegir 2.000 ptes anuals.

Forma de pagament: O Domiciliació bancària
Remeteu aquesta butlleta i la domiciliació bancàlia per 4.680 pts (52 números, anual) a Associació Cultural la Feram de
Benicarló (C/ Sant Francesc, 95 Casal Mmucipal • 12580 Benicarló)

Signatura: d de 199

Domiciliació bancària
BÀ.N'CICAIXA

ADREÇA POBLACIÓ CP

NOM,l ÇOGNOMS DEL TITULAR 1,,,,)I~iL,-,C:::'O~Mo:.PT..c:E,,-' _
"

Codi de Compte Entitat Sucursal 'Control Compte' número

Senyors:.els demano que, fins a una nova ordre, atengueu els rebuts que els presentarà l'Associació Cultural la Feram de Benicarló per l'im

pOltde subscripció a /..t.. Vf..t<. k E~.

Signatura: d de 199
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Els afeccionats als articles de futbol i a tot allò que l'envolta ja tenen el seu establiment a la nostra ciutat

Forofos, .~~ nou concepte de tenda a Benicarló
.R5J ISNfAEL ,MATEU

Podem comprOVlIr la quantitat d'articles i productes t'ofereix FOnOFOS

1

Un nou concepte de
tenda a nascut a la
nostra ciutat. Es tracta

de Forofos (ubicat al carrer
Crist deIa Mar núm, 25), una
[onna diferent de tractar els
articles de regal i altres pro
ductes que són del conviure de
cada dia. És m1a fOlma dife
rent perquè tot està enfocat des
de la perspectiva del món de
futbol.

"Volem que tot
aquell que tinga pas
sió per uns colors no
haja de desplaçar-se
fora de Benicarló i
puga tenir al seu
abast qualsevol ti
pus d'eina, producte
o roba del seu club
preferit"

Quan entres a Forofos ràpi
darnent et dones compte' que
no estàs dins de la clàssica
tenda d'esports,ja que Forofos
no ho és. Tot i això et pot ofe
rir molts productes, de roba
principalment, que es troben a
les tendes especialitzades.

Es tracta d'un nou comerç
enfocat al nou merchandising
espOltiu, el qual compta amb

Productes Oficials Llicenciats
de tots els clubs de futbol. A
més a més, Forojos ofereix
1illa gran varietat de tot tipus
de productes de conswn diari,
tots relacionats arnb el futbol.
Alguns d'aquests productes
són rellotges, clauers, bande
res, motxilles, agendes, bolí
grafs, pins, gOlTes, pòsters, lli
bretes, carpetes, plumes, pos
tals, guar'dioles, llànties, par'ai
gües, carnisetes, COlxms,
calçotets, bragues, pijames,
borses, ... , i tot un sense fi
d'alticles i productes molt
var·iats.

A Forofos volen que es
parle de les coses que pot tenir
aquesta tenda, i no de les per
sones. Maria Jesús Gonzalez,
propietària de Forafos, ens va
par'lar' del fet de crear una
tenda d'aquest tipus a la ciutat
de Benicarló; Mar'ia Jesús va
afinnar que "volem que la
gent d'aquesta ciutat conega
què és Forofos. Vam plante
jar-nos obrir la tenda a
Benicarló perquè ens agrada
molt com a ciutat, i a més
som conscients que ací es viu
molt l'esport de club, sobre
tot el futbol i el futbol sala, i
també l'esport a nivell de
penyes".

És cert, aquesta tenda s'ha
volcat amb l'espOlt a
Benicarló. En poques setma-

nes que porten obelts no han
dubtat en patrocinar un equip
de futbol sala per al torneig
d'estiu que organitza el Futbol
Sala Baix Maestrat. A més a
més, les primeres impressions
que s'han tret:d' aquestes set
manes d'obertura, del local,
són el gran ambient d'unitat
que han pogut observar entre
aficions distintes, al voltant
d'això. Maria Jesús Gonzàlez
comentava que "desitgem
fomentar el forofis1tU! però
entre amics. Tot aquell que
desitge alguna cosa, siga del
club que siga, pot aconse-

guir-Ia a Forofos".
Un altre dels temes impor

tants d'aquest comerç és la
ubicació, ja que anterionnent
aquell que volia un producte
oficial llicenciat s'havia de
desplaçar a les grans capitals;
"volem que tot aquell que
tinga passió per un colors no
baja de desplaçar-se fora de
Benicarló, i que puga tenir al
seu abast qualsevol tipus
d'eina, producte o roba, del
seu club preferit", afinnava
la propietària de Forofos
Sobre aquest tema es pot des
tacar també, que el fet de tenir
una tenda d'aquest tipus a
Benicarló et garanteix una res
posta comercial immediata per
a qualsevol tipus de problema
amb el producte adquirit, com
per exemple el no haver d'ei
xir de Benicarló per a canviar
el producte o per a escolir-ne
lm altre.

Per a conclour~~ ,destacar
que Forofos té ull'tracte espe
cial amb entitats espOltives i
amb les penyes amb tot allò
que desitgen. . .'1 ¡

, ;
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Mans Enlaire, divertida comèdia representada pel
'. grup de Teatre de l'lES Ramón Cid

Pedro Sanmartín Urchaga

MÉDICO

juganeres, que amb la seua innocència,
van fer esclatar més d'una rialla.

El que està clar és que aquest S'TUp de
teatre no ho hagués fet tan bé si no hagués
tingut el suport de tots aquells que van
acudir a la cita. Així que ja ho sabeu, cada
any, acudiu a l'obra de teatre de l'institut,
perquè només amb la vostra presència, la
moral ja està pels núvols.

Els Olem bres del grup de teatre de l'IES Ramón Cid de Benicarló que van representar Mans Enlaire

com ningú no ho hagués fet mai.
I... què em dieu de Miss Bàrbara? Una

nurse anglesa disposada a posar ordre en
qualsevol moment. Amb les seues parau
les deixava més d'una volta tothom boca
badat. La marquesa, presumida i coqueta,
amb un curt diàleg, en va tenir prou per
entu'siasmar la gent. Tot seguit aparegue
ren les dues marquesetes, innocents i

~ TANJA PÉREZ
-----

D
ivendres 12 de juny. Hora 22. Tot
estava a punt. La luminotècnia al
seu lloc, les encarregades de so

preparades, els actors i les actrius als ves
tidors passant per un moment d'eufòria,
.d'histèria, de nerviosisme total, tothom al
seu lloc.

La gent anava entrant i seient a les
butaques del saló d'actes de l'T.E.S.
Ramón Cid. No faltava ni un sol detall per
començar. El grup de teatre al complet
estava disposat a fer-ho tan bé com
Paloma (la directora) els havia ensenyat.

De sobte s'apagaven els lhuns i la
música va començar a sonar, unes breus i
sentides paraules d'Alícia Moya, ens van
posar a tothom la pell de gallina recordant
Mari Carmeno Tot seguit van aparèixer els
primers actors, tres lladres, que van sor
prendre el públic. Poc després llil xic molt
eixerit va interpretar el paper de marqués

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)

Tel.: 964472106
móvil 929 654916

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

Lunes, Miercoles y Viernes de 15:30h 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

Dia:

Lloc: Auditori Municipal. Prova:

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

DIA 1 DE JUNY

CÀSTING PER A L'ELECCIÓ
D'ACTORS I ACTRIUS

Diumenge 21 de juny, a les 11 del matí.

- Lectura d'un poema elegit per l'aspirant.
- Lectura d'un fragment de L'Estel del
Colle t, elegit per l'aspirant.
- Lectura d'un text elegit per la junta.
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VIII Exposició Filatèlica a Benicarló,
2500 anys delpoblat Ibèric del Puig

J6 SOCIETAT FILATÈLiCA BENIC!un6

La Societat Filatèlica Benicarló ha en divendres, es tancarà a les 22 hores.
programat per al pròxim 26, 27 i Per al dissabte, 27 de juny, a les 16
28 de juny la VIII Exposició hores apertura del Taller Filatèlic i de

Filatèlica; aquesta neix amb el títol de l'exposició. A més, a les 20 hores, xerra
2500 anys de poblat Ibèric del Puig. da sobre el Poblat Ibèric del Puig, a

Aquesta exposició és producte de la cànec de Vicent Meseguer, Cronista
col·laboració que ha obtingut la Societat Oficial de Benicarló. El tancament de
Filatèlica (organitzadora de l'acte) amb l'esposició en dissabte serà a les 21: 30
la Caixa Rural San Isitlro de Benicarló i hores.
amb la Federació Valenciana de Per al darrer dia, diumenge 28 de juny,
Filatèlia, i com no, gràcies al patroci- l'exposició obrirà les seues portes a les 11
nantge de l'Organisme Autònom de del matí, on es podrà gaudir d'un Mercat
Cultura de l'Ajuntament de Benicarló. Filatèlic i de Coleccionisme.

La inauguració tindrà lloc el proper Per la vesprada, a les 16 hores, Taller
divendres, 26 de juny, a la Sala Filatèlic i apertura de l'Exposició, taJler
d'Exposicions de la Caixa Rural Sant que concloura a les 18 hores.
Isidre a les 20 hores, on s'oferirà un Vi· L'acte de cloenda d'aquesta VIII
d'Honor a tots els presents. Durant Exposició Filatèlica, 2500 anys de
aquesta inauguració estarà obelta poblat Ibèric del Puig, tindrà lloc a les
l'Estafeta 7èmporal de Correus, anlb el 21 hores del diumenge 28 de juny.
matasegell comnemoratiu. L'exposició,

Del 26 al 28 de JllUio (Ie 1. 998

BENICARLÓ

Cartell de la VIII Exposició Filatèlica

Matrícules del curs acadèmic 98-99 del·
Conservatori Mestre Feliu de Benicarló

il'i! CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA MESTRE FEUU

Tots els alumnes matriculats en ante
riors anys en aquest conservatori

. deuran formalitzar la matrícula de
1'1 al 31 de juliol.

Al mateix temps, els almnnes que supe
ren la prova d'accés a qualsevol dels cur
sos de grau mitjà, deuran fer-ho també des
delI al 31 de juliol.

La matticula per als almnnes que acce
deixen per primera vegada a aquest con
servatori, es durà a terme de 1'1 al 15 de
septembre, així com els alUl1llles que per
altres circmTIstàncies, traslladen el seu
expedient a aquest conservatori.

També els alUl1llles que desitgen mau'i
cular-se com a Lliures, en qualsevol de les

especialitats que té adjudicades aquest
cnservatori, 'ha tindran que fer des del 1
fins al 15 de septembre, estan supeditada
la seua mau1culació a les places disponi
bles.

Per a qualsevol infonnació es poden

dit-igir a aquest Conservatori Municipal
'Mestre Feliu', bé per telèfon o bé al
següent horari:

Dilluns de 10 a 14 hores.
De dimarts a divendres de 16 a 20

hores.

Fotos en una hora
Atenció" novios, regalamos uhsensacional vídeo de boda

Plaça Mercat, 1 Benicarló

.~J-
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L'AlevÍ 'A' del e-F Benih'ort,
tot un Superequip

/ÓJ ]S¡'vJAEL MATEU

Un dclúomponents de l'Aleví'A' del CF Benihorl relligant el trofeu de IIíga

Prod...c"t::os oficÏa.Ies IÏceIIcÏa.d.os
Los artículos, la l'opa y mucho. mas de tus Clubs favoritos, i ademas descuen tos a peñas

e/ Crist de la Mar, 25 12580 Benicarló (Castt<lló) Tel/Fax: 964474094

LA t¡~~ J..~

E~"",~~A""l,¿
la publicitat
més directa

ràpida i barata
Comprova-ho!!

Meseguer, IvIiguel Ibañez, i
À1VaI'O Castillo.

Per a concloure recordar
que la passada setmana van
guanyar el troneig Triangular
organitzat per l'OAD, derro
tant al Vinaròs i al Masnou.

tit emocionant els de SegaITa
van vèncer per 3 a 2.

Ningú no pot negar el mèrit
del seu mÍster, Gregorio
Segarra, el qual ha tingut
paciència amb els xiquets i els
ha sabut utilitzar i dosificar en
cada moment de la temporada.
Els xiquets són els que han
lluitat dins del terreny de joc
per tal de poder aconseguir tots
els triomfs que han guanyat
Cadascun dels que han jugat
s'han deixat tot el que pOlten
dins per a poder ser ara l'enve
ja de tots els xiquets que s'ini
cien al futbol a les files del CF
Beniliort. Els components de la
plantilla de l'Aleví' A' són:

Luis Gil i Pablo Moreno
(com a porters); i com a juga
dors de camp Alex Meseguer,
Sergio Mateu, José Teran,
Oscar h'anzo, Sergio Salvador,
Ruben IrigaI'ay, Javier

Aleví són del tot espectaculars.
Van !:,'uanyar els 26 paItits dis
putats, és a dir, no van cedir
cap punt. Es van fer 276 gols,
tenint un promig de 10'61 gols
per partit, tot un luxe. Van ser
l'equip menys golejat amb
menys de la meitat de gols
encaixats que el segon equip
classificat, el Vinaròs 'B'. Els
màxims golejadors van ser lavi
Meseguer, amb 74 gols, i
Sergio Salvador, amb 61. Cal
afegir que el VinaI'òs 'B' ,
segon classificat, va quedaI' a
14 punts dels nostres alevins.

AI torneig de Copa, els
benicaI'landos no van tenir
compasió del Vinaròs 'B' i el
van guanyar per 6 a 2 a qUaIts
de final. A les semifinals el VC
Sant Mateu no va ser ¡ival i va
caure golejat per 6 gols a O. Per
aITodonir el doblet, va ser
l'Alcalà el que no va poder
superar els nostres i en Ull par-

D
urant la festes de lliu
rament de trofeus que
el CF BeniliOlt va rea

litzar durant el diumenge 7 de
juny, un dels moments més
emotius i espectaculars va ser
quan es va homenatiar els
components de la plantilla de
CF BenihOlt Aleví' A', un con
junt amb Ull palmarés enveja
ble durant la campanya 97/98.

Durant la temporada ja fina
Iitzada els membres de l'Aleví
,A', dirigits per Gregorio
Segarra, han aconseguit un fet
històric guanyar la Lliga Nord
i la Copa P¡imavera Aleví, la
qual cosa mai no I'havia acon
seguit cap equip del CF
Benihort al llarg de tota la seua
història. A més a més aquests
títols· s'han aconseguit amb
unes estadístiques molt bones,
al mateix temps que úniques al
món del futbol aleví.

Els resultats a la Lliga Nord

..
«



La XVII Mitja Marató Baix Maestrat
va concloure amb un final polèmic

16 KOSECKf MATEU

El passat dimenge, 14 dejuny~ va
celebr~r a: Benicarló la XV!! Mitja
Marato Bmx Maestrat i la Mini

Marató, totes dues organitzades pel Club
d'Atletisme Baix Maestrat.

A les nou del matí atletes de clubs de
tota Espanya van començaT la Mitia
Marató, és a dir, 21 quilòmetres i 97
metres, Una cursa que es va disputar
sense incidents fIns que, a falta de ben
poc per a l'arribada, un espectador es va
posar a córrer al costat de l'atleta que
anava en segon lloc, Mario Benito del
Club d'Atletisme Baix MaestTat.
Aleshores, Gregorio Almodóvar del club
Avecco de Madlid, que en aquell moment
anava plimer però podia veure com el del
nostre club l'estava pràcticament supe
rant, va decidir aturar-se i va acabar segon
a la cursa, Quan tots celebraven el triomf,
per plimera vegada, de l'atleta del Baix

Empat molt positiu del
Proyastec Beyso davant el

Toledo (3-3)

El Proyastec Beyso F.S. de
Benicat'ló va donar lm gran pas per
a poder disputar la Final a Quatre

de la Copa de primera Nacional. El con
junt de la nostra ciutat va empatar, a la
pista del FS Bargas de Toledo a tres gols,
en un emocionant -Pattit el qual podia
haver acabat amb victòlia de qualsevol
dels dos conjunts,

Els del Baix Maestrat van començar
l'encontre atnb un fOli ritme pressiOnatlt
el conjlmt local, per tal d'evitat, la seua
possible forta eixida, El gran inici dels
benicarlandos va donar els seus fruits, ja
que van ser els nostres el que van
avançar-se al mat'cador mitjançant Valera,
El Oa 1 va despertar els de Toledo i van
intentar apropat'-se més a la porteria de
Chus, el qual no va poder evitat, l'empat
del conjlmt local, A més a més, els locals'
Vatl continuar creixent pel que fa a joc i
ocasions, i per això van tomat' a marcat'
lli gol que va pOSat' en alerta els home~

Maestrat el madrileny va presentar una
queixa als jutges i van desqualifIcar a
Matio Benito, quedant com a guanyador
l'esmentat GregOlio Almodóvar, amb un
temps d'lh 12'50",

A més de la categoria sènior masculi
na, es van disputar les curses de prome
ses, júnior, cadet, aleví, juvenil i infantil,
a més de les tres categories de veterans
(A, B, i C),

Els atletes del Club Baix Maestrat més
destacats van ser: Vicent Sales (sènior
masculí), Javier de la Fuente Qúnior mas
culí), Jesús Flores (Veterans' A'); i Sònia
M, i Rosanna Aragonés en femenines, Per
la seua pati a la Mini Marató els més des
tacats vatl ser Adnan Hatndatle, Pepe
Aran i Héctor Hemandez (xics); i Halima
Hamdane en xiques,

Es va guardar un minut de silenci en
memòlia de l'atleta desapat'egut del Baix
Maestrat Sergio Castell.

16 KOSECKf MATEU

del Proyastec Beyso, Abans de concloure
la primera meitat Josema, després d'una
jugada de Valera, va anivellar el mat'ca
dol', la qual cosa va fer que els homes diri
gits per Miki marxaren cap als vestidors
amb l'encontre igualat.

La segona meitat va començat' amb un
ritme trepidant per part de les dues esqua
dres, les altemàncies al joc van ser la nota
predominant, tant benicarlandos com els
de Toledo van posar a prova en nombro
ses ocasions els porters rivals, els quals
van demostrar estat' a l'alçada de les cir
cumstàncies, Però a la segona meitat
Valera va fer el 2 a 3, un resultat molt
positiu per als nostres,

Quan el resultat pareixia que ja no es
menejatia, va alTibat', a falta de 3 minuts,
l'empat a tres gols, el qual va deixar per a
l'encontre del pròxim dissabte (18:45h)
al pavelló poliespOliiu la resolució d'a
questa eliminatòria de quatts de final.

Els jugadors que van jugat' per patt del
Proyastec Beyso van ser Chus; Parra,
Valera, Fàbrega, Josema -cinc inicial
Figuerola i Oscar,

xVII MITJA MARATO
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A més, les competicions escolars poden aju
dar també a crear un cluna ideal entre els

diferents xiquets i xiquetes. Tot és
qüestió de tenir un entrenador que

treballe la part social almenys la
meitat que la part tàctica.

El problema és que sovint els
racistes no són els més menuts
i les més menudes.Els pares i
les mares són gairebé sempre
més racistes que la seua des
cendència. Per la senzilla raó
que s'han educat amb uns
altres valors.

El racisme s'ha de com
batre. r ho hem de fer entre
tots. Declaracions com les
de CaInilo José Cela ("espe
ro que d'aCÍ 100 anys els

meus homenatges no esti
guen fets per maricons, com

els de Lorca") no ajuden
massa. Jo ho tinc molt clar. Mai

no havia tingut la temptació de
llegir un llibre d'aquest personatge

. però ara, a més, penso pixar dins la
." font que porta el seu nom a Peníscola

sempre que en tinga ganes. Jo també
sóc racista.
Amb els racistes.

'ESTUDIANT#E COMUNI<;Aql'> AUDIOYlSUAL

agbmagi:c@botma¡l.cO;tll .

El racisme torna a estar de moda. Per
desgràcia tornem a comprovar com
aquesta tendència s'imposa en molts
àmbits de la societat. L'esport es pot uti
litzar per fomentar valors com el de la
convivència. Llàstima que després apa
rega gent com Camilo José Cela.
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Racistes!

I¡
·EL~ PPI'IT:SRAOIO (Nlorella)r. :''';'i.~;>;''. .' .

N
o ho dic jo. Ho expliquen les estadís- .
tiques. Els valencians i les valen- .
cianes som més racistes que fa ~.' .... ;.,~ - ~

lillS anys. El millor de tot és queno . .""'....."..,........
ens importa. La campanya del ~', . ";."' ,/i';r,·;';~'-_-.
Pa¡tit Popula¡' per aconseguir ./ " , ... ; ."-"~'~-'

que la selecció de Xabier
Clemente siga la nostra
única preocupació durant
un mes està esdevenint
molt efectiva. La resta de
notícies passen del tot de
sapercebudes.

El racisme creix i ho
tà en totes les direccions
possibles. No es confor
ma amb els immigrants i
també ataca els homose
xuals. Jo ja estic patint.
Les següents víctimes
podem ser els universita
ris. És una elecció indiscri
minada i arbitrària.

L'esport pot ajudar a cons
truu' una societat més plural.
Des del moment que tota la
joventut vol ser com Ronaldo, és
més fàcil fer-los entendre que el color
de la pell no impOIta. El talent mai no ha
entés de prejudicis.
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ACTIVITATS

Futbol Sala Quarts de final de Copa

Proyastec Beyso vs. Toledo
Dissabte, 20 a les 18:45h

Pavelló Poliesportiu de Benicarló

Divendres 19 de juny
Organitzat per l'Associació de
la Dona, gran Sopar de Fi de
Curs. Hi haurà un grup musical
i s'imposarà la banda a la sòcia
Josefina Abad, que represen
tarà enguany a l'Associació de
la Dona.
Lloc: Restaurant El Cortijo.
Hora: 21 :30 hores.
Venda de Tiquets: dilluns 15
de juny d' 11 a 12h del matí i
de 18 a 19h de la vesprada al
Casal Municipal. El preu és de
2.500 pessetes.

Dissabte 20 de juny
Organitzat per la Societat de
Caçadors San Huberto, tira
da al plat i fosa universal.
Lloc: Camp de tir municipal de
la Basseta.
Hora: 16:00 hores.
Inscripció: 2.800 pessetes.
Plats Socis: 1.200 pessetes.
Plats No Socis: 1.400 pessetes.

Divendres 26 de juny
OrganitZat per la Societat
Filatèlica Benicarló, inaugu
ració oficial de l'Exposició
Filatèlica, amb un Vi d'Honor
per a tots els assitents.
A més, Apertura de l'Estafeta
Temporal de Correus.
Lloc: Saló d'Actes de la Caixa
Rural Sant Isidre.
Hora: 20:00 hores.

Dissabte 27 de juny
Organitzat - per la Societat
Filatèlica Benicarló, Taller
Filatèlic, xerrada sobre El
poblat Ibèric del Puig a càrrec
de Vicent Meseguer i Folch.
Lloc: Saló d'Actes de la Caixa
Rural Sant Isidre.
Hora: 16:00 hores.
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2.500 Anys del poblat
Ibèric del Puig.
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Cartell de la VIII ]~xposició l'ilatèlica,
2500 anys del pob/at Ibèric del Puig

Blues brothers 2000, a tota marxa, els blues retornen de nou amb moltes ganes de fer riure
Grandes esperanzas, al cinema Capitol. El desig com a punt de partida

¡6J REDACCIÓ

: ~ .Blues Brotllers 2000, la marxa WIa altra vegada

Blues Brothers 2000, els desgavellats personatges que formen aquest grup, tornen divuit anys després de l'ate
rratge al planeta del ritme amb una nova pellicula de Sou!. La continuació de la seua missió divina d'adoctrina

ment en la cultura
Soul a tots els
germans negres
després de sOltir
de la preso, és
l'argument que fa
que aquesta
comèdia de ritme
trepidant i amb
una excellent
banda sonora arri
be sense proble
mes a tots els
públics.
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Cartellera de Cinema de Benicarló i Vinaròs
de divendres 19 a dilluns 22 de juny

ESTRENES NACIONALS

Equipats amb IIlI DOLBY ESTEREO DIGITAL I
HORARIS BENICARLÓ

I

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

...."

BLUES BROTHERS 2000
John Goodman

-
GRANDES ESPERANZAS

Ethan Hawke I
Divendres: 22)Qh
Dissabte : 19:45h i 22:30h
Dimnenge: 17:30h, 20:00h i 22:30h
Dilluns : 19:45h i 22:30h

J.•1. ~INlh\\A

TORRENTE

Santiago Segura

VINARÒS
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Tancat per vacances
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