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Després de tres hores de reunió els propietaris no van aclarir res

Encara els deuen la J!l23 de Nadal:

Els treballadors e
Mobel Récord se
senten enganyats
pels propietaris

La Festa de la Carxofa va reunir
a més de 4.000 persones

Festa de Sant Tomàs'D'Aquino :

Jornada d'activitats

culturals, lúdiques,
, i esportives'a

.L'lES Ramón Cid
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f Fabra va dir: "elr-=- PSOE comia langos-
ta y daba bocadiJIlos

al pueblo". El PP meI1ja angules
amb carxofes i no ens dona res,
almenys a nosaltres no ens han
convidat, ni coneixem a ningú
que ho haja estat. Una panissola
per a Fabra, Mundo i el PP.

·~11
)~ Un gran basquet de

I ~ calxofes torrades per
als membres del cos directiu i per
als alumnes dels dos lES de
Benical"ló, el Joan Coromines i
el Ramón Cid, ja que estan de
celebracions dels sues sants, San
Iuan Bosco i Sant Tomàs
d'Aquino respectivanlent.

Desindustrialització, i en van ....

(~_E_d_1_·t_o_r_i_a_l_J

Farà ja dos anys pal'lavem, des d'aquesta mateixa secció, dels
greus problemes que una altra gran empresa de la nostra ciu
tat estava patint, i com no, els seus treballadors, també. Ara,

sembla, li està tocant a una altra de les empreses més conegudes de
la nostra ciutat, Mobel Record. La delicada situació que pateix, no
augura molts bons presagis si tenim en compte la tornada a la vaga,

.1 per segona vegada dels seus treballadors. Els incompliments d'a
questa, principalment en quant al pagament del que se'ls adeuta i
la no presentació del pla de viabilitat, ha fet segons pareix, que els
treballadors prenguessen aquesta difícil i delicada decissió. Com
sempre passa, la part més malparada són els treballadors i les famí
lies que d'ells en depenen. Per desgràcia sempre es repeteix la
història, j la possible mala gestió que s'ha fet en aquestes empre
ses, entre d'altres factors, fa que totes aquestes famílies passen per
moments molt difícils, quan sovint els empresaris continuen man
tenint molts recursos. Pensem que es necesssària la solidaritat de
tots, tant de la gent del carrer com principalment de les institucions
públiques locals, que fins ara no han fet res per aturar aquesta
desindustrialització tant salvatge que pateix la nostra ciutat.
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EL TEHA DE LA SETHANA 0
Després de més de tres hores de reunió propietaris i treballadors no van poder aclarir res

Els treballadors de Mobel Récord se
senten enganyats i continuaran en vaga

.i6J REDACCiÓ

Les llallS de Mobel Récord estan parades des de dimarts passat

Una setmana més la
delicada situació que
travessa la fàbrica de

mobles benicarlanda Mobcl
Récord és notícia a la ciutat
de Benicarló. Com ja vam
anunciar, el dimatts passat, dia
26, va ser un dia clau, ja que
els treballadors van iniciar lffia
nova vaga indefinjda, la qual
podem indicar continuarà fins
al proper dilluns, dia 1 de
febrer, quan s'hauran de reunir
novament.

El motiu d'aquesta nova
vaga és que el passat dime
cres, dia 27, es va celebrar una
reunió entre els membres de la
direcció de la fàblica bellicar
landa, i els h"eballadors, repre
sentats pel C011Úté d'Empresa
i pels representants del FECO
MA i deCCOO.

Aquesta reunjó va durar
més de h'es hores, i després de
gran qum1tiat de discusions els
trebaJladors de la fàbrica no
van treure res de bó i van indi
cm" que la vaga contumaria.
Els membres del Comité
d'Empresa i del FECOIVIA,
van demanar als representants

de Mobel Récord el Pla de
Viabilitat que utilitzarà l' em
presa, així com la situació
econòmica actual, a més a més
de la memòlia explicativa del
procés que es vol utilitzar per
tal de treme endavant aquesta
complicada situació.

Escobar (CeOO):
"no ens han donat ni
el Pla de Viabilitat
ni res de res, i
damunt ens empla
cen a una nova reru
nió per a poder
guanyar temps i
buscar inversors"

Segons ens va il1fonnar el
membre del FECOMA
CC.OO., Atilano Escobar,
tant els representants dels sin
dicats com els dels treballa
dors "se senten enganyats, ,ja
que ens han tingut més de
tres hores reunits i no ens
ban donat ni el Pla de
Viabilitat ni res de res, i

damunt ens emplacen a una
nova reunió que es celebrarà
el pròxim dilluns a les 17:00
hores". El representant sindi
calista va voler fer saber que
"el fet de no donar-nos res i
fer-nos esperar fins dilluns
és per a poder guanyar
temps i poder aconseguir
algú que fique diners en
aquesta empresa". Es cone
gut que el dimmts hamien
d'haver cobrat la paga de
Nadal de 1998, deute al qual
se li afegirà la mensualitat d'a
quest gener, que segurament
tampoc no es cobrarà quan
s'ha pactat.

Cal recordm" que Escobar
la passada setmana ens va dir :
"els propietaris van comuni
car que s'està buscant nous
socis que aporten capital
nou, o si no, un nou compra
dor que es faça càrrec de
l'empresa", la qual cosa no
s'ha aconseguit com a quedat
demostrat.

Per altra pmt, lm dels mem-

bres del Comité d'Empresa,
Antonio (que no va voler dir
nos el cognom), va parlar de la
decepció que tenen els h"eba
lladors amb l' actihIt dels pro
pietmis de Mobel Récord, "la
gent de la fàbrica està molt
confusa, volem reunir-nos
tots per a parlar de quina
manera reaccionarem a les
diverses situacions que
dilluns vinent es poden
donar, està clar que no ens
quedarem amb les mans ple
gades".

El treballador de Mobel
Récord va aclarir que "els tre
balladors s'estan posant ner
viosos pel'què no sabem si hi
haurà treball o no, ja que
amb dos camions de mate
rial només, no es pot fer res.
Necessitem materials per a
poder treballal; i no dos
camions per a tapar-nos la
boca".



També es va presentar la Denominació d'Origen 'Carxofa de Bló.':

Espectacular Festa de la Carxofa 1999
amb més de 4.000 assistents

J6 J.Si'vfAIIL }.,I¡JT/IU
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Una de les taules preparades en la VI Demostració

Gastronúmica de la Carxofa de Benicarló Foto Rodo(lo

-

de Benicarló-Peníscola".
Fabra també va confillnar que
ets candidats pel PP a les
alcaldies de Benicarló l

Vinaròs seran, respectivament,
"Jaime Mundo i Jacínto
Moliner".

Tmnbé van estar presents a
l'acte el Delegat del Govern,
Vicente Saez; l'alcalde, Jaime
MIUldo, i els diputats (del PP)
autonòmics, LlIís Tena i
Francisco Moliner, entre d'al
tres.

En la demostració gas
tronòmica van prendre part
restaurants i associacions de
tota la província de castelló,
encara que cal comentar un fet
que no va agradar a molts
benicarlandos, ja que al video
promocionaI de la Costa
d'Azallm- no va apm-èixer la
Cmxofa de Benicarló, mentres
aparèixen els l1angostins de la
ciutat veïna. Fabra va excu
sar-se per aquest fet dient que
el video "és molt curt, ja que
tampoc hem pogut incloure
la taronja".

Cal esmentar que el conse
ller d'Agricultura, Salvador
Ortells, va afinnar que per la
manca d'ai¡,,'Ua que tenen les
poblacions del nord "s'està
estudiant comprar aigua de
l'Ebre, ja que és molt impor
tant disposar d'aquesta,
sobre tot a l'hivern, que és
quan més falta fa".

Arribat el dimnenge, dia 24
de gener, l'avinguda Joan
Carles I es va posar de gala per
a acollir la VI Demostració
Gastronòmica de la 'Carxofa
de Benicarló, la qual va estar
organitzada pel Consell Agrmi
MIUlicipal l la Regidoria
d'Agricultma del nostre
Ajuntament.

Més de 4.000 persones es
van fer acte de presència al
llarg de tot el matí en un mlll
titudinmi acte que va inaugu
rm- el President de la Diputació
Provincial de Castelló, Carlos
Fabra, el qual va aprofitar per
a dir que existeix la "possibili
tat de que l'EUROMEO
tinga una parada en l'estació

Per una altra banda, al
mateix acte institucional es va
procedir a la inauguració i
apertura de la 'Festa de la
Carxofa 1999', aixi com a la
presentació de l'edició del lli
bre de receptes corresponent a
la V Demostració Gastro
nòmica de la Carxofa de
Benicarló de 1998, i a l'entre
ga dels premis als guanyadors
del III Concurs del CmteU
Anunciador de la 'Festa de la
Carxojà 1999', que va ser per
a Miguel Àngel Gilahert.

restant es destina a l'extelior,
fonamentalment al sud de
França.

El conseller
d'Agricultura,
Salvador Ortells, va
presidir l'acte de la
presentació oficial
de la Denominació
d'Origen de la
'Carxofa de
Benicarló'

D urant el cap de setma
na passat l'atenció a
Benicarló va estar en

la popular Festa de la
Carxofa, la qual va fer-se en
dues jomades de màxima
espectació.

Dissabte, 23 de gener, el
conseller d'Agricultura, Pesca
i Alimentació de la Generalitat
Valenciana, Salvador Ortells,
va presidir al Parador
Nacional de Turisme la pre-
sentació oficial de la
Denominació d'Origen
'Carxofa de Benicarló'; l'ú
nic producte amb aquesta dis
tinció en tota la província de
Castelló i l'única carxofa de
tot el País Valencià. En la resta
de l'estat espanyol només
estàn la de Benicarló i la de
Tudela.

Per a la campanya 98-99 la
sup~rficie total inscrita és de
500 hectàrees, la previsió de
producció total és de 10.000
tones i la producció prote¡"rida
comercialitzada és de 5.000
tones. El 90% de la producció
protegida va destinada al mer
cat interior, menlTes el 10%
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La Falla Els Conquistadors va
presentar la cort fallera de 1999

IÓ MARODf

Breus!

-----------------------

Beatriz Agut, l'allera Ma.ior 1999 de la
I,'alia 'Eú Conquistadon'

L
a Falla 'Els
Conquistadors
, de Benicarló

va presentar, el passat
dissabte, dia 23 de
gener, a Beatriz Agut
i Olatz Castillo com a
falleres Major
Infantil, respectiva-
ment, per a represen
tar aquesta falla
durant les properes
festes de 1999.

Una de les falles
més tradicionals de Ja
ciutat, presidida per
Juan José Bueno
Escuriola, presenta, a
més a més, un quadre
d'honor fonnat pel
f¡l1ler Major Infantil,
Aitor Constante; la
Madrina del Foc,
Paula Gilabert; la
Madrina de
J'Estandart, Araceli
Ramos; i la Madrina
de la Falla, María
Pilar Masip.

Cal esmentar
també, que aquesta
falla, té una tradicíó
per la qual dues perso-

nes que fonnen part
del Centre Geliàtric
Assistencial de la nos
tra ciutat prenguen
part del quadre d'ho
nor, enguany han estat
Pepita Català I

Antonio Valenzuela.
L'intercanvi de

bandes, presentat per
J Ramón Oms, va
donar pas al discurs
del mantenidor d'en
guany, Francisco
Vidal, el qual va resal
tar la bellesa de l'ex
traordinari escenari
que havia quedat con
figurat. El parlament
de Vidal va ser inte
nomput en més d'ulla
ocasió pels aplaudi
ments del públic que
va plenar per complet
el parador faller. A
J'acabament de ]a seua
intervenció va rebre
les felicitacions del
president de ]a falla
'Els Conquistadors'.

La presentació va
continuar amb ]'ho
menatge de les altres

deu comissions falle
res, la fallera Major de
Benicru'Jó, Silvia
Martínez Curto, i de la
regidora - delegada de
Festes i Falles, Edlmle
Roca Momea], la qual
va representru' a ]'al
calde de la ciutat.

Les paraules del

president i la interpre
tació de l' Himne
Regional van tancar la
presentació. Després
de la mateixa es va
celebrar un sopar de
gala en honor a les
noves falleres.

El programa
'Com a Casa'
de Canal-9 va
emetre des de

Benicarló

E
l prassat divendres, dia
22 de gener, la nostra
ciutat, Benicarló, va ser

l'elegida per a donar a conèi
xer part de les seues tradicions
i costums pel programa de
Callal-9 TVV 'Com a Casa'.

El mateix s'emitix en direc
te des de les 10:30 hores i fins
a les 12:00, i està conduit
simu1tàneament per Paco
Nadal (des dels estudis de C9
en BUljassot-València) i per
Gemma Sanjoan des de les
localitats escollides, en aques
ta ocasió des de Benicarló.

Al prof,rrama van intervin
dre Vicent Meseguer, Cronista
de Benicarló; J.L.Guzmàn,
President de la Penya El
SetTill; Simó, del Consell
R.D.O. 'CruAofa de
Benicarló'; i altres convidats
que pru:laren de Benicarló.

AUTO ESTELlER

[&ftij
Benicarló

964.47.17.08
Vinaròs

964.40.07.68

estudio~,¿

ESTELLER IMPORT

I __J I ® Fotos en una hora

Benicarló
964.47.17.08

Vinaròs
964.40.07.68

Plaça del Mercat, 1 Benicarló

Telèfon: 964471432
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L'Oficina d'Iniciatives de Treball de Traiguera està estudiant el tema:

Les 'guarderies parentals' per a dones
podrien implantar-se al Maestrat

J6 01.e. T AJU ITAMENT DE TRAiGUERA

L 'Oficina d'Iniciatives Emopees de
Treball de l'Ajuntament de
Traiguera està estudiant la possibi

litat de traslladar a la nostra comarca, El
Maestrat. les 'guarderies parentals' de
França per a dones. Aquestes guarderies
són creades i gestionades pels mateixos
pares i amb la caractetistica de ser sub
vencionades en dos terceres parts per
['administració pública.

L'altTa palt restant es financi.a amb les
quotes que paguen els pares. A més a
més, cal destacar que la quota que els
pares paguen no és la mateixa per a totes

les famílies, ja que depen de la renda par
ticular de les mateixes. Tot això afavoreix
la inserció de les dones al mercat de tre
ball.

Les guarderies són creades i
gestionades pels mateixos
pares i amb la característica
de ser subvencionades en
dos terceres parts per l'ad
ministració pública

Una interessant iniciativa que es va
recollir al seminari lTansnacional que es

va celebrar el dies l8, 19, i 20 de gener en
Lyon (França) en l'àmbit del Projecte
Now. Les entitats participants en el semi
nari van ser el CEPPRA de Lyon
(França), Dones Joves del País Valencià, i
l'Oficina d'Iniciatives Emopees de
Treball de l'Ajuntament de Traiguera.

En altres temes es va abordar també la
metodologia per a la creació d'empreses
per a les dones, fonnació de formadors i
agents d'igualtat, i el ma.rketing en les
empreses. Al mateix temps, es van fer
visites als diversos projectes que l'asso
ciació CEPPRA està realitzant en la
actualitat.

~------~Observatore Mundano f--------------,

PER J. R. RAMÍREZ

Descentrats

Ja ho va dir, desafortunadament,
alglU1 dirigent del PP castellonenc.
"El viatge al centre no té final". Una

afirmació ben encertada, plena de since
ritat. Aquest home considera que el seu
partit no arribarà mai al centre polític.
Almenys això és el que s'enten d'aquesta
frase publicada en algun mitjà de comu
nicació provincial. Conscient com és de
les dificultats que te la dreta espanyolista
per fer crem·e qne vol ser de centre. Algú

afuma que es Ull viatge sense final. Una
altra cosa, molt més af01tunada, hagués
estat afinnar que el viatge al centre és un
viatge sense retom. Malf,'Tat tot el sub
conscient els traiciona. No es pot viatjar
cap ml lloc que no se sap on està.

r en aquest dilema es mouen, els que
es mouen, dins del PP. D'aliTes, però, pre
fereixen esperar a veure que passa. Com
la majoria del pp local, als quals tot això
del centre els fa venir cagalera. Tant a

gust com s'esta a la dreta del pare, ara ens
venen aquesta colla de jovencells a
embolicar-nos Ja troca. ¿Que farà Paco
Moliner en el centre polític? Una altra
cosa és la ubicació camaleònica del nos
tre alcalde que s'adapta a les Clsr
curnstàncies que calga. Com si ara dien
que som de centre esquen"a. ¿ I que
passa?

RÀDIO BENICARLÓ

EMISSORA MUNICIPAL
107.3 FM

Méndez Núñez, 91
Te.fI. 47 35 44

BENICARLÓ

LA NOSTRA TELE

Avda. Marqués de Benicarló, 27
TeIf. 471983

BENICARW
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La Unió es va reunir amb el Conseller
d'Agricultura i els Directors Generals

.t?JJ UNiÓ DE LLA UlVWORS J RAMADERS - COAG DEL MAESTRAT

La Comissió Executiva
de La Unió de
Llamadors i Ramaders

- COAG, presidida pel seu
Secretari General, Lucio
Monteagudo, es va reunir el
passat dimercres, dia 27 de
gener, per primera vegada
amb el Conseller
d'Agricultura, Salvador
Oltells, i amb els seus quatre
directors generals, per tal d'a
nalitzar la situació actual del
sector agrari valencià.

La Unió de Llauradors va
expressar al nou Conseller
d'Ab'licultura la seua preocu
pació per la posada en funcio
nament de l'Agenda 2000,
pels reglaments de la mateixa
que afecten al sector de fruites
j h01talisses i per les polítiques
agràries que es venen aplicant
per als llauradors i ramaders i
la imp01tància d'un millor

repmtiment de les ajudes
públiques agràries, fets que
han provocat la convocatòria
d'un acte de protesta per part
d'aquesta organització el dis
sabte dia 30 en València.

La Unió de
Llauradors va
expressar al nou
Conseller
d'Agricultura la
seua preocupació
per la posada en
funcionament de
l'Agenda 2000

També es va parlar de la
Clisi del sector porcí, la neces
sitat de regionalitzar les aju
des per al sector de l'anòs i

d'augmentar la industrialitza
ció dels cítrics. Altres temes
van ser la possibilitat de paliar
el dèficit hídric en Castelló
mitjançant la compra d'aigüa i
l'acceleració de les obres d'in
fraestuctures en Alacant; les
repercusions de 1'OCM del vi
o la impOltància d'actuar ràpi
dament per a que els llama-

dors i ramaders joves puguen
incorporar-se a l'activitat
agrària.

Tant el Conseller com el
Secretari General de La Unió
van mostrar-se pmtidaris de
continuar fent reunions d'a
questa magnitut, les quals
sempre són importants.

SGR triplica el nombre d'avals al Maestrat

t?JJ SGR DE LA COMUNJT.tIT VALENCIANA

L
a Societat de Garantía Recíproca
de la COlmmitat Valenciana (SGR)
ha triplicat la seua activitat respec

te a 1997, al superar els 1.000 mili ons de
pessetes (uns 6 tnilions d'EUROS) ava
lats a la comarca del Maestrat

Aquest espectacular increment de la
seua activitat pot estar fonamentant en
l'estratègia de SGR que, des de fa més
d'un any, va posar en funcionament l'ofi
cina Maestrat per tal d'aconseguir un
apropament a les empreses de la zona.
Aquesta oficina ha aconseguit canalitzar
les operacions definanciació de les
empreses del Maestrat a un cost final
medi del 3,25%, aconseguint un volum
d'avals proper a125% del total aconseguit
a la província de Castelló. Això confinna
la necessitat d'apropament de les il1stitu-

cions a les empreses de la comarca i la
creixent activitat econòmica que en ella
es realitza.

La improtància d'aquestes
dades rau en qne amb els
avals de la SGR les empre
ses aconsegueixen millors
tipus d'interés, degut a que
la SGR te pactats convenis
amb el sector bancari

La improtància d'aquestes dades rau
en que amb els avals de la SGR les
empreses aconsegueixen millors tipus
d'interés, degut a que la SGR te pactats

convenis amb el sector bancari que limi
ten el tipus d'interés màxim que la banca
pot aplicar a les empreses avalades.

Adicionalment la financiació de les
PYME's es veu millorada considerable
ment amb les subvencions que a través
dels plans 'Iniciativa PYME' 1

'Desenvolupament Empresarial' la SGR
els tramita fiont als organismes públics.
Al llarg de l'any 1998 es van aconseguir
ajudes per a la comarca per més de 70
milions de pessetes, uns 420 mil EUROS.
Aquestes subvencions, utrides als tipus
d'interés preferencials per a les PYME's
avalades per la SGR, ajuden a reduïr els
costos financers per a les empreses de la
nostra comarca.



[~J OPrNto r CUL7V~
El Mussol

Solucions 'Made In' pp

El mussol té clar que alguns mem
bres del pp són força panxes con
tentes, per això només estan inte

ressats en promoure festes on omplir la
panxa, sia la festa de la carxofa, la setlna
na gastronòmica, la festora de la
Diputació a Madrid, Fitm, etc., totes
segurament per xuclar-se els dits amb el
nou plat popular de la ciutat: carxofes
amb angules.

El mussol cada cop està més con
vençut que alguns polítics municipals del
pp planifiquen les actuacions municipals
mirant-se només la pamm, perquè fora
dels àpats és caracteritzen com a verita
bles soques de ga1Tofer.

El mussol sabia que dins d'aquesta
soqueria del pp s'hi podia posar l'afany
que ara tenen de fer coses només perquè
el temps se'ls ha tirat al danllmt, i com
que dmant set anys no han fet res de pro
fit, ara en quatre mesos volen fer moltes

coses sense parar-se massa a pensar i ni
molt menys a consultar amb els altres
sobre la seua conveniència.

El mussol per això li donaria el premi
de "soca major cadufera" al responsable
de l'àrea d'obres i serveis municipals, ja
que per segon any consecutiu ha entl·o
pessat en la mateixa pedra a l'hora de
celebrar per tot l'ah la Diada de l'Arbre.

El mussol recorda com el Sr. Marcos
l'any passat per al 3 I de gener Diada de
l'Arbre al Pais València manava aITancar
els arbres del camí Attola per deixar,
sense cap vergonya, els clots buits de la
vorera fins a hores d'ara; però no content
del seu passat atemptat ecològic contra el
patl'imoni natura!, ara va i amb tota la
seua prepotència anenca els arbres de les
voreres del caner Alcalà de Xivert.

El mussol considera una ruqueria
majúscula que amb l'excusa d'eixamplar
el caner per facilitar el pas dels vehicles

per aquest vial, s'hi arranquen els arbres
plantats ma fa deu anys, i que com con
seqüència negativa directa per als ciuta
dans serà l'estl'enyiment de les voreres a
lmes dimensions tant ínfimes que dues
persones no podran caminar juntes.

El mussol considera com grans soques
amb dues cames a tots aquests polítics
populars que no ha estat valents de buscar
cap altra altemativa més valida a la pro
blemàtica que aquest tros de carrer aITOS
sega des de fa dècades.

El mussol creu que la millor solució
era mantenir en bon estat les voreres i els
arbres, i oblir l'avinguda Maesh"at com
vial d'entrada a la ciutat, deixant el carrer
Alcalà només de sortida, al mateix temps
executar els alo'es vials previstos al
PGOUB per facilitar la connexió entre
ells, malgrat que alguns d'ells s'han pla
nificat, com l'avinguda Llibeltat, com les
coses de la senyoreta Pepis.

Jornades de formac'ó de Formadors sobre e
desenvolupament de capacitats bàsiques

.16 FEU?

Ahir dijuos, dia 28 de
gener, es va celebrar
al centre d'Inserció i

Fonnació Professional de
Benicarló l'acte d'inauguració
de les Jomades de Fonnació
de Formadors sobre el
Desenvolupament de
Capacitats Bàsiques Socio
Laborals, les quals duraran
dos dies, i que organitza la
Federació Espanyola
d'Universitats Populars
(FEUP).

Els objectius d'aquestes
jornades és difondre les noves
metodologies en la FOllTIació
Continua que possibiliten el
desenvolupament de les capa
citats bàsiques en col.lectius
de treballadors semiqualificats
i no qualificats, proporcionant

als fonnadors noves línees
metodològiques i didàctiques.

També dins els objectius
està el facilitm el material dels
programes d'intervenció per al
desenvolupament de capaci
tats bàsiques elaborat 1'any
anterior per les Universitats
(Complutense, UNED,
TaITagona, i Sevilla). A més a
més, es mostrarà la utilització
de l'aplicació infOllTIàtica que
es troba a INTERNET; i inter
canviar experiències entre for
madors sobre desenvolupa
ment d'aquestes capacitats
bàsiques i la utilització d'a
quests materials.

Hi ha40 places per jornada
per als fOlmadors, fonnadores
I persones col.laboradores.
Les solicituts són ateses per

ngoròs ordre d'anibada, on
cada Universitat Popular
podrà enviar quantes solicituts
desitge.

Els treballs que es desenvo
luparan seran de tot tipus,

xeITades, h"eballs en grups
organitzats, exposicions i dis
cusions al voltant dels treballs
exposats, evaluaciolls globals
de les jornades i un gran acte
de cloenda.

J,



Lliurament del X Premi de Contes Xavier Arín

DIA INTERNACIONAL
DE LA NO VIOLÈNCIA

GENER 1999

DIVENDRES 29:

A les 15:00. Actes commemoratius
als centres educati LIS.

DISSABTE 30

A les 19:00h. Recepció oficial a J'ajuntament
de l'escriptor convidat ANDREU SOTORRA

A les 19: 15h. Roda de premsa

A les 19:30h. Lliurament del
X PREMI DE CONTES XAVIER ARIN

A les 20:00h. Conferència a càrrec de l'escriptor
convidat ANDREU SOTORRA amb el tema

"PAU I NATURA".
Lloc: Sala de conferències de la

Caixa Rural Sant Isidre.

Organitza:
Associació Cultural Alambor

Col· labora:
Organisme Autònom de Cultura de Benicarló

Diputació de Castelló.
Institució de les Lletres Catalanes

Conselleria de Cultura.

XPremis
Xavier Arín

de pau j de natura

ANDREU SOTORRA,(Reus, 1950). És escriptor i
periodista, publicant sobretot novel.la breu i reculls de
contes. Sotona, ha trobat en la literatura juvenil el medi
idoni per a publicar i desenvolupar la seua força imagi
nativa.

Algunes de les seus obres més destacades són, els con
tes Les cabanes, Sergi Routort. Cases noves, 19. Ciutat i
novel.les breus com EL tren de La LLet, La medalla, etc.

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

COPISTERIA LLIBRERIA PAPERERIA

- 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 964.47.56.98 • 12580 Benicarló (Castelló)



~ fESTA AL ~11ON QtD

L'lES RaDlón Cid va celebrar
la Festa de Sant Tomas d'Aquino

J6 KOSECKJ MATEU

l'rofessors i ex-alumnes es va enfrontar als alumnes en un partit de
l'ntbol Sala, el qual va decidir-se al temps extra

L
a tradicional festa de
Sant Tomàs d'Aquino
va celebrar-se ahir

dijous, dia 28 de gener, al
recinte de l'lES Ramón Cid.

Més de 350 alumnes van
prendre part de la gran quan
titat d'activitats lúdiques,
esportives i culturals que es
van realitzar durant aquest
mati .

Primerament es va fer una
Misa on el mòssen Pichi va
parlar de la festivitat, després
els almnnes del centre van
anar a realitzar els seus res
pectius tallers.

Moltes van ser les actlvI
tats practicades, els discjoc
kei.~ van tindre el seu lloc, on
es va fer un concms amb
molta participació, el taller de
cinema també van ser molt
ben acollit pels ahunnes, i els
concerts de música organit
zats pel professor José
Ramón Renoven van ser
d'allò més emocionants, "els
alumnes han elaborat les
seues composIcIons i han
demostrat tindre un bon
nivell", va comentar

Altres activitats van ser el
Tomeig de Trivial, el qual va

ser molt emocionant i on van
prendre part 6 grups de 4 per
sones cadascun; el torneig de
guinyot, el de més participa
ció, va tindre 32 parelles que
van gaudir d'mla sèrie d'eli
minatòries amb les cmtes pel
mig. Els Escacs, el Pmxís, i el
cconcurs de 'El Savi' (wla
mena de Trivial del País
Valencià), van tindre llna gran
resposta de participació.

Tampoc van faltar els
tallers instructius com els de
Primers Auxilis, on la Creu
Roja va donar una sèrie d'ins
truccions molt útils per al

conviure diari. L'olimpiada
matemàtica també va tindre
lloc dmant aquest dia festiu.

Els espOlts també van ser
importants, bàsquet, voley i
futbol sala van fer les respec
tives finals, i després el partit
estrella entre els professors i
algun ex-alumne i els almll
nes de l'lES, que va conclou
re amb 5 a 4 per als menys
joves. El Tenrus de Taula
també va conèixer al seu
campió.

Per a concloure tots van
dinar una bona paella.

•
Les cartes no van faltar a l'lES Ramón Cid, Torneig de Guinyot El concurs de Discl{jockeys va ser molt espcctacular i ple d'espectació



Llibres:

CllL7U~G

El desig que engendra poesia
realitat quan aquest ha marxat,
els poemes estan escrits des de
''l'hivem''. Tot i que en el
darrer poema desitja una altra
vegada la presència autèntica
de l'estimada; "tomeu-me les
lhmes que us oferí".
Apareixen ací alguns dels sím
bols habituals en la poesia de
Guillem: "nit", "llum",
"hivern", "lluna"...

En la selecció de poemes
del llibre L'hivem remot des
taquen sobretot aquells en què
el poeta expressa la seua con
cepció de la poesia, ja que en
el plimer poema el poeta
manifesta el desig de consa
gTar-se a la creació de bellesa,
"jure consagrar la meua vidal
a la bellesa" i ho fa per a supe
rar la mort, "contra la mort,
contra el seu blanc silenci",
per a servar la memòria i les
paraules, unes paraules que
cobren vida i amb les que el
poeta dialoga. També hi és

present el desig no acomplit,
la condenma "a estimar allò
que sempre fuig", però tamna
teix el poema ha de recordar
l'amor.

"Cambra buida" obre la
selecció del llibre Les ombres
seduïdes, ací trobem que la
realitat desolada, "l'esvoranc"
encercla el poeta, que viu en
un "mar d'inceltesa", però
tanmateix el poeta viu el
somni de superar aquesta rea
litat i revIUre els bells
moments, reviure aquell
moment fugisser de l'amor
que és el fonament de la vida.
Però el desig passa ràpid,
"Desig, que prest creues el
cel", encara que sempre renaix
i entre "l'ombra" i "les runes"
veu caure "l'estel del desig",
encara que al dia següent
"sabrà la llova absència".

TeITa d'aigua és el següent
llibre antologat, en el ptimer
poema "Un silenci" presenta

16 JOSEP M SAN ABDÓN
---------

RjAMÜN GUILLEM
(1998). L'Íntima reali
at (Antologia, 1981 

]996). BenicuJl de Xúquer.
EditOlial 7 i Mig.

La jove editorial "7 i Mig"
publica la primera antologia
del poeta Ramon Guillem. Tot
i que el poeta manifesta que
concep els llibres com una
unitat, i una antologia té el
perill de fragmentar aquesta
lU1itat i per tant fer-nos perdre
algunes de les claus dels lli
bres, pennet tanmateix al lec
tor tenir una visió global de la
seua obra poètica.

La selecció més breu és la
del seu primer llibre D'on gran
desig s'engendra, on ja en el
títol trobem lm dels seus
motius més habituals per a la
creació poètica, la poesia naix
de l'amor, "tant de temps
nodrint-me de tu", però es fa

La veu del .
cJ.nema

la poesia com 1ma cosa miste
riosa, "una sí1-1aba I que sem
pre és misteri", i davant l'in
terès del poeta per comprendre
el misteli, es tToba amb l'obs
tacle del silenci. En molts dels
poemes d'aquest li ibre relacio
na el pas del temps amb els
fenòmens de la natura, "la
vida, arbreda encesa I que
assota el vent fosc", És impos
sible superar el pas destructor
del temps, que destrueix el
desig, però apareix també un
instant de rebel'lia, un desig
d'immortalitat. Serà m.it
jançant l'amor que la poesIa
tindrà sentit i també Ja vida.

Completen l'antologia set
poemes inèdits, on apareixen
alglU1S dels temes habituals en
la poesia de Ramon Guillem,
el pas del temps a "Brases", el
sentiment amorós a "No res",
o la paraula com a redemptora
del ser humà en "Qui sap?".

FITXA TÈCNICA

DIRECTOR: Jolin 'Boorman

PRODUCTOR: 'l(ieran Corrígan
GUIÓ: Jolin 'Boorman
MÚSlCA: 1?jclíie 'Bud(f,e!f
IMATGES: Seam:us '1Jel1S!f
PROTAGON~TES: 'BrmMn

(jfeeson, .9I.rfrian '1Ju.n6ar, Sean 'Jvfc(jin!e!f'
i 'Jvfaria '1Jofe!J 'l(mnedí.J.

GÈNERE: acció.

PER M.J. MURPHY

El General

Ens trobem mnb 1ma història real
d'un dels majors delincuents que
ha conegut la història d'Irlanda.

John Boorman escriu, dirigeix i pro
duiex aquesta pel'lícula d'acció que mes
cla a pmts iguals, la violència, l'humor i
l'acció en una història que preten ser iIn
fidel retrat de Marrin Callill, ulla autènti~

ca llegenda del món de la delinqüència
que ha anat creixent fins a la seua mOlt,
en 1994.

L'actor Brendml Gleeson dona vida a
Martin CalUlI, més conegut com El
General, famós pels seus renombrats

robatoris a gran escala i per bmlar a tota
l'autoritat establerta, ja fora la policia o
inclús l'esglèsia.

La pel'lícula, que està inspirada en el
llibre. 'l'he Gene7:al', de l'escliptor Paul
WiliÚuns, compta amb l'actriu Mmia
Doley Kennnedy amb el -paper de muller
de CahiU.

Tota l'emoció de l'acció terrorista es
pot trobar en aquesta gran producció dis
tribuida per Fihnax, i mnb la innnestima
ble col·laboració de Kieran Conigan.
També són protagonistes Sean McGinley
i Adrian Dunbar.

-

FOTO - ESTUDIO

Dr. FeIT<m, lO Tel.: 964475253 12580 Hcnicarló (Castelló)

SE VENDE
CARNET DE SaCIO

CLUB DE TENIS BENICARLÓ
MUY ECONòMICa

LAMAR AL TEL. 964 46 03 38
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I DE DIUMENGE A DIUMENGE

El CDB segueix sense guanyar i empata a zero
davant el Nules, i només faltava que diumenge

que ve anem al camp del líder
JÓJ PACO DaC45TILLO ! RODOLFO SERRANO

N o sé si són els anys o
són els quilos però,
cada setmana que

passa, se'm fa més costa amUJ1t
escriure alguna cosa sobre tot
allò que penso que ocorre al
món del futbol local. Sense
anm" més lluny aquesta dan"era
jomada, Dia Mundial de la
Carxofa benicarlanda, vaig
pLuar al Municipal per segon
diumenge consecutiu i hi vaig
baixar amb la mateixa cara de
bleda de la setmana anterior.

He de confessar que malgrat
els meus linlÏtadissims però
breus coneixements de futbol
vaig aplegar a la çonclusió que
el BellÏcarló-Nules (O - Oabso
lut) va esdevenir un espectacle
més ensopit que les iteratives
loes de Llorenç. Tan basardós
avorriment em va aprofitar per
a adonar-me'n de certs detalls
que en condicions normals (7)
hagueren passat desapercebuts
a la meua migrada closca. Així
va ser com vaig poder consta
tar que de malastrucs n'hi ha
més d'un perquè el meu veí de
11 otja no va assistir al partit.
Francmnent, ja començo a sos
pitar del de la bau-a de gel. Un
altre afer que va ocupar els
meus pensmnents va ser l'inde
fugible augment de possibili
tats que em torne a tocar el per-

nil de la rifa: si cada dia puja
menys gent al Cmnp i el pernil
és sempre un, doncs això.

Vaig poder observar també
que si no canvien les coses el
telTeny de joc on disputa els
seus pmtits el CDB haurà de
modificar el seu nom i en vista
del lamentable estat que pre
senta caldrà començar a pen
sar en ]'eventualitat de parlar
del Municipal del Carxofar
després-d' haver-passat-el
retovàtor. Déu meu com està
allò. És clar que en unes condi
cions tan tercennundistes la
tèqlÍca depurada dels nostres
fUlS estilistes no pot lluir de
cap de les maneres. Qui en siga
el responsable que s'ho anote i
que cIide els de Tona-Gm"den o
qui li vinga de gust però així no
es pot seguir.

Tmnbé vaig veure com cada
diillllenge la massiva presència
de "nuestras peñas" es fa pale
sa per la massiva absència dels
seus components; els que no hi
van són els mateixos que van
acudir al Camp del Vinaròs per
omplir-li les butxaques al club
del poble del costat. M'hml dit
que va haver una ruptura de la
Directiva amb la joventut "por
lUl quítmne alia esos veinte
duros".

Ja veu vosté, del partit res de

res. Fluixot amb ganes. Els
nostTes davanters no acaben de
crear peli II a la p0l1a forastera i
hom comentava que és immi
nent l'aITibada d'Wl reforç. La
Junta no s'hauria de posar amb
llibres de cavalleries i emboli
car-se amb gent nova; al futbol
n'anem ben poquets i molt
haUJia de canviar tot perquè
augmentara una miqueta l' as
sistència d'espectadors. El que
han de fer Isidro Coello i com
panyia és acabar la campanya
amb aquest equip -segur que
podem fer un paper dig1le- i
l'any vinent Déu proveirà.
L'afició els criticarà -sempre a
l'esquena, mai a la cara- si les
coses no acaben de rutllar i no
els felicitarà si tot swt d'allò
més bé; és així d'lng1"ata la vida
del directiu.

Però tomant al pmtit, l'únic
fet que em va impressionar del
matx va ser una acció de l'en
trenador del Nules que no va
deixar que els seus jugadors
tiraren una pilota estant per
ten"a UJ1 membre del seu mateix
equip. Tot un exemple d'espor
tivitat que va ser força comen
tat pel públic local.

De moment el CDB està
perdent-se en la medioclitat de
la classificació i és d'esperar
que tal i com ha vingut una

ratxa negativa en tome aviat
LUla de positiva i els homes de
Pérez 0110 es puguen tomar a
col·locar a la pmt alta del
Cmnpionat.

Serà difícil començar la
remuntada prompte perquè el
proper dilU11enge el desplaça
ment és al Camp del líder, El
Puig de Santa Maria. Esperem
que la SOlt es pose en aquest
cas de pmt delmés dèbil.

Abans d'acomiadar-me,
estimat lector, em veig en la
necessitat de comunicar-li que
la meua crònica de la seunmla
passada va ser manipulada per
NOSEKÍ. A l'original es deia
que el Benicarló s'havia de
desplaçar Nules per disputar el
COtTeSponent pm1it. AI text
matusserament manipulat va
aparéixer la veritat: que el
Benicarló rebia el Nules. Tot
això no és més una maniobra
perfectmnent orquestrada amb
ramificacions judeomasòni
ques marxistes per tal que no es
faça efectiu el meu joiós aco
miadament. Vosté estiga u"an
quil que qualsevol menudeig
que afecte la meua persona
serà públicament demlTlciat des
d'aquestes pàgines.

Encara no
t'has subscrit a

L~ V~~ J~ g~""'~~~fl¡lé ?

...



ESPO~TS 0
Els homes de Miki tan sols van patir nou minuts, fins al 2 al:

Nova golejada del Proyastec (7-2)
¡6J KOSE'lKI MATEU

Proyastec-Beyso FS - 7
Chus; Nano Serra, Paredes,

Fabregat, Josema- cinc inicial
Óscar, Joan Bel, franchi,
Valera, Pana, Jesús, i Estefan.

FS L1opart-3 - 2
Casanova; Gallardo,

Español, Fabregas, Villariño
cinc ÜlÍcial-, Díaz, Gonzalez,
Insense i Barba.

Gols: O-I (min. 3)
Gonzalez; I-I (min. 4)
Josema; 2-1 (min. 9) Nano
Serra; 3-1 (min. 12) Parra; 3-2
(min. 18) Gonzalez; 4-2 (min.
21) Josema; 5-2 (min 32)
Nano Serra; 6-2 (min. 35)
Paredes; 7-2 (min. 36) Pana.

Incidències: més de ISO
espectadors al pavelló po]ies
POltiu, una altra vegada la
coincidència d'actes va notar
se en les grades.

La banqueta del PI'oyastec-Beyso sempre amb la gent animada

on inici de segona tres mÜ1Uts s'avançaren els
volta i nova golejada, catalans.
el Proyastec - Beyso Els homes de Miki van

fS de Benicarló va üuciar la motivar-se després de capgirar
segona volta del campionat de el marcador i Pana feia el 3 a
la Nacional' A' de futbol sala I; encara que els del Llopart-3
amb una gran golejada davant va escurçar distàncies a les
el fS Llopart-3 de Barcelona, acaballes de la primera meitat,
el qual únicament va posar un miratge.
resistència fins al minut 9, on A la segona meitat els cata
Nano Serra feia el 2-1, ja que lans van eixir a defendres i a
abans Josema havia anivellat buscar les contres, però els
el marcador després de que als locals van posar e pràctica

l'espectacular joc al que ens
tenen acostumats i van apallis
sar als visitants, demostrant
una volta més que són els més
fOlts candidats per a aconse
guü' el desitjat ascens a la
Divisió de Plata.

Van arrodonir el compte de
gols Josema, Paredes, Nano
Serra i Pal.Ta; els benicarlan
dos són tot un espectacle.

Garcia Belda 'Miki'

CFBenihort

El CDBJ de Ximo Pérez es va endur els 3 punts:

Important victòria a Almassora
¡6J CF BENIHORT

13-2
Aplaçat
4-0
8-2

Aplaçat
2-12

¡6J KOSECKI MATEU

Almassora - O
CDB Juevnil - 2
Alineació del CDB Juvenil:
Smnuel; Eloi Llapis, Rodolfo,

Oiaz, Calvet; Gotzon, Cano,
Caracuel (Ivan, mm. 72), Abella
(Fabio, nlÍn. 80), Apmici, i Dani
Sen·a.

Gols: 0-1 (min. 38) Abella; 0-2
(min. 85) Dani Sena.

incidències: poca gent en La
Gal.Tofera d'Almassora.

Gran victòria del CDB Juvenil
davant l'Almassora, conjunt
que ha estat denotat les dues

vegades en que s'han enfi-ontat
dmant la present temporada.

Els deixebles de Ximo Pérez van
donlÍnm' el partit des dels primers
minuts de joc, on el toc de pilota va
ser sempre dels benicm'landos i on
els locals només feien que veure com
jugaven els del Maestrat.

Els benicarlandos van tomar a
desaprofiat:r moltes ocasions, però
aquesta vegada van aprofítm' dues,
Abella va fer el Oa l en les acaballes
de la prül1era meitat, llil gol psicolò
gic, el qual va donm' molts anims als
nostres. Faltan poc per a concloure el
partit, Dam Serra va fer el Oa 2.

Cal destacm' la gran actuació del
porter Samuel, el qual va demostrar
que és un home Illolt vàlid per al
Juvenil, ja que està realitaznt una
gran campanya.

El Cadet va guanyar, l'Infantil'A' va
perdre i la pluja també va jugar

E
l passat cap de setmana es van jugar encon
tres corresponents a les lligues de les d.iver
ses categories del Futbol Base provincial on

participen els equips del Cf Benihort.
El Cadet va guanym' fora de casa davant el Nules

Cadet per O-l, on els benicm'landos van demostrar
que són un equip molt competitiu.

L'Infantil'A' per la seua pmt va perdre (1-0)
mnb els infantils del Nules, llila denota que es
podria haver evitat, però els xiquets estan per a
aprendre. L'Infantil 'B' no va poder jugar a causa
de la pluja davant el Peníscola.

La resta de resultats van ser:
Aleví A - Càlig CF
Aleví B - Traiguera
Sant Mateu - Aleví C
Benjamí A - Rossell
Benjamí B - Chert
Sant Mateu - Benjamí C
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El CB B1ó. Ceràmicas Rillo va guauyar sense tindre qne jugal'

BÀSQUET FEMENÍ

S.e. Godella - 51
CB Bló. Senior Fem. - 44

Les Juniors van came
estTepitosament a la pista del
Vilareal en un partit marcat
per la superioritat de les
locals.

CB Bló. Cadet Femení i el
CB Bló. Cadet Masculí 'B'
van tindre durant eI passat cap
de setmana una jornada de
descans.

Jugadores CB Benicarló
Sènior Femení:

Raquel, Dolores, Noelia,
Davinia, Mayte, Imna, Ce1ia, i
Bea.

El Sagrado Corazon de
Godella va ser més equip que
les xiques del C.B. Sènior
Femení de Benicarló.

L'actuació de les benicm"
landes va ser molt bona, tenint
en compte que les valencianes
ocupen el segon lloc de la
classificació. Amb una mica
més d'experiència es podtia
haver aconseguit un triomf
històric.

Tot i aquesta denota les
nostres xiques ocupen la quar
ta posició a la taula de classi
ficació, sent les millors de la
província.

e.B. VliaJ'eal - 55
CR Bló. Junior Fem. - 28

ALTRES RESIJLTATS

Cer.Rillo S-21 B1ó. - 2
eB. Segorbe - O

Jugadors del CB Benicarló
S-2 J Masculí:

Eloi, Galan, Agustin,
Claudio, Salva, Antonio
Miguel, i Ruzafa 'Rufi'.

L'equip del CB Segorbe no
es va presentar a jugar el par
tit contra el CB Benicm"ló S
21 Ceràmicas Ri1lo, per tal
motiu els locals van gumlyar
el pmtit per un còmode 2-0,
resultat molt atípic en aquest
esport; els benicarlandos no es
van tindre ni que dutxar.

e.B.Bló. Cadet Masc. A- 66
C.B. L'Eliana - 55

Nova victòria del Cadet
Masculí, els més joves vml
denotar al conjunt de l'Eliana
per 11 plmts de diferència, els
valencians no van ser rival en
cap moment.

e.B.Bló. Junior Masc. - 59
Rio Subterraneo - 50

Continua la bona ratxa de
resultats del CB Benicarló
Junior Masculí, els quals van
aconseguir una ajustada victò
ria, encara que el marcador
siga de nOLI plmts de diferèn
CIa.

van aconseguir que els del CB
BUljassot aconseguiren una
injusta victòria.

E
l partit de la passada
jornada del
Construccions

Malloms de Benicarló davant
el CB Bmjassot va estar mm'
cat per l'actuació arbitral, ja
que dos 'xulos' són els que
van fer que la victòria viatjara
cap a València.

Els ineptes March I

Mmtínez, que van demostrm"
no tindre cap tipus d'ètica, i a
més a més de ser notablement
mIti-casers, van fllItar la
llicència d'un dels jugadors
benicarlmldos per dir les
paraules "És lmnentable".

El partit va estm" dominat
pel bon joc local fins que els
dos homes que portaven el
xiulet van dedicm"-se a pitar en
contra dels interessos locals i

e Malloms Benicarló - 71
C.B.Burjassot - 80

Anotadors del CB
Benicarló Sènior Masculi:

Anselmo (lS), Lara (7),
Sora (7), Jaime (21), Chelta
(2), Comes (2), Albiol (3),
Gómez (5) i Villegas (11).

Àrbitres: Prieto (principal)
i Iñiguez (auxiliar).

Parcials: 9-5, 16-15, 31
24, i 38-37 (la pmt); 42-48,
45-61,57-68 i 71 80 (final del
partit)

Tirs lliures: 16 de 23.

SENIOR MASCULl
(2" AUTONÓMICA)

Robatori arbitral al
C.Malloms eR. BlÓ.
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Conferències de la Caixa
Rural de Benicarló.
DISSABTE 30
~ Conferència 'Pau i
Natura'.
Des de les 20:00 con
ferència a càrrec
d'Andreu Sotorra sobre
la 'Pau i Natura', l'es-
criptor ha estat convidat
al X Premi de Contes
Xavier Arín.
Lloc: Sala de
Conferències de la Caixa
Rural de Benicarló.
DIUMENGE 24
~ Futbol Juvenil.
Des de les 16:00 hores i
al Camp Municipal de
'La Carxofa', interessant
partit de lliga a la
Primera Regional, entre
els equips del CD

de Benicarló i el Borriana.Sala

DIVENDRES 29
~ Dia Internacional de
la No Violència.
Durant l'horari escolar,
tant de matí com de tarde,
celebració dels actes
commemoratius del Dia
Internacional de la No
Violència als Centres
Educatius.
DISSABTE 30
~ Premis de Contes
Xavier Arín.
Des de les 19:30 hores,
també dins dels actes
commemoratius del Dia
Internacional de la No
Violència, es produirà el
lliurament del X Premi
de Contes Xavier Arín,
organitzat per
l'Associació Cultural
Alambor.
Lloc:

Very Bad Things i Estado de Sitio
I••• molta acció i molt de risc al Regio Cinema (Estado de sitio) I

h REDACCI6
--------------

Very Bad Things (Capitol), estem
davant una història negra, on un hJTUP d'mmcs
es reuneixen en Las Vegas per tal de fer una
'Despedida de Soltera' d'un d'ells Kyle (Jon
Favreau). Aquest està a plmt de casar-se amb
Lama, la bonica Cmneron Díaz, encara que tot
això es complica quan en la festa les coses s'en
van de mare i acaben morint la prostituta con
tractada i un policia.

Estado de sitio (Regio), un grup de
fanàtics s'ha apoderat de la ciutat americana de
New York, provocant un incessant i continuat
oleatge d'actes telToristes. La situació és alar
mmlÍ, la policia es troba impotent, el pànic
existeix pels carrers de la ciutat, i on tots depe
nen de l'acció de l'FBI.

Denzell Washjngton i bruce Willis tindrml
que posm- ordre en aquesta situació d'extenni
ni d'una de les !:,JTmlS ciutats del Estats Units:

=



GÚLTrHA

Còmic
------

EL CÒMIC SETMANAL DE

XAVIER BURRIEL
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Cartellera de Cinema
Benicarló i Uinaròs
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Divendres
22:30

Dissabte'
19:45 í 22:30
Diumenge

17:00, 19:45 í 22:30
. Dilluns

19:45 i 22:30

C:OLISEUM
ELMILAGRO
DEP. TINTO

. Divendres
22:30

Dissabte
19:45 i 22:30
. Diumenge

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

19:45 i 22:30

el. J. ~INlh\\A
MAs FUERTE QUE

SU DESTINO
VERYBAD

TH.INGS

Divendres·
22:30

Dissabte
19:45 j 2230
Diumenge

17:00, 19:45 i22:30
Dilluns

19:45 í 22:30

Dive~dres

22:30
Dis~abte

'19:45 í22:30
Diumenge

17:00, 19:45 í 22:30
Dilluns

]9:45 í 22:30

ESTADODE SITIO
E s't ren a
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