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y~_ Una punxenta i rasposa
/7/ panissolaper al regidor de

Govemació i Delegat de la Policia
Local, Antonio Cuenca, per no
saber tractar els temes referents als
treballadors d'aquesta dependència,
la qual cosaa fet que tots els membres
del cos local de Policia hagen dema
nat públicament la seua dimisió.
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I .~-::: Una gran carxofa ben
IV-- d.
I torra eta 1gustosa per a

la direcció del Gimnàs MADI
SON de Benicarló per haver estat
escollida per a O1gani17.~ar el
Campionat d'Espanya de Rock
Acrobàtic.
Esperem que des de l'Ajuntament
es recolçe aquest campionat.

a policia local de Benicarló s'ha alçat en peu de guerra.
Denuncie que l'equip de govern del pp no ha respectat el seu

____ conveni col.lectiu, treballen en condicions tercermundistes i

que el seu regidor delegat no és l'interlocutor vàlid, a la vista dels
cas que els ha fet.

Les denuncies realitzades per part d'aquest col.lectiu, - incompli
ment del seu conveni col.lectiu, manca d'infraestructures i material
en les seus dependències, un diposit municipal sense condicions,
etc.,-evidencia la desídia amb la qual estan portant els responsables
municipals la seguretat en la nostra ciutat.

No és posible que a l'entrada del segle XXI no tinguessem una
Policia digna i en condicions, capaç de poder desenvolupar la seua
feina de manera correcta i en unes condicions mínimes de salubri
tat i eficàcia.

Ni soluciones ni Policia 2000, és veu que ací no arriben les direc
trius de Madrid, de fer una policia més arrimada al poble i dotada
de les més modernes infraestructures. Els responsables d'ací,
només han estat capaços de fer-se autopropaganda d'una eficiència
que només ha existit en les sues ments, però no en la ciutat, a pesar
de l'esforç de la pròpia policia.
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EL TEf1A DE LA Sffi1ANA ITJ
L'Assemblea dels municipals no vol que A. Cuenca continue com a regidor-delegat de la Policia Local

El cos local denuncia l'incompliment del Conveni Col lectiu i de la Norma Marc

La Policia Municipal de Benicarló
arrelllet contra Cuenca i l'Ajuntament

IÓ¡ ISMAEL MATEU
~--------------_.__._-------_._------------------

nes, les quals no disposen
dels mitjans adequats, i a
més si un es fa mal, al dia
següent no té recanvi, i fa
patrulla un Policia sol, amb
el conseguent perill".

Segons aquest policia,
Cuenca es nega a parlar i trac
tar d'elaborar llil nou Pla de
Treball, i a més estan molt dis
gustats en ell: "Cuenca va
manifestal' a Ràdio
Benicarló coses que no són
certes, ja que afirmava. que
nosaltres només volem una
pujada salarial". Sospedra
continuava dient que "estem
molt indignats amb ell, i no
considerem a Cuenca com a
home vàlid per a ser l'inter
mediari entre l'Ajuntament
i la Policia Local. Volem,
com els sindicats UGT i
CCOO que dimitisca com a
regidor-delegat".

Per a concloure Javier
Sospedra va recordar que si no
milloren les coses el pròxim
dimecres 28 faran una tancada
a les dependències de la
Policia; també va comentar
que "hem rebut el suport de
partits polítics com EU de
Yacoup i el BLOC de Moya".

motors, escombreries, etc. i
no tenim pràticament
espai", va afinnar Sospedra.

Tampoc el Magatzem
Mlllicipal no reuneix les con
dicions, de seguretat en aquest
cas, requerides, perquè "quan
depositem un vehicle allí, a
l'hora de tornal'-Io obser
vem que sempre li han fur
tat alguna cosa, la ràdio, les
rodes, etc".

A més a més els membres
de la Policia no es senten
recolzats, hmnanitàtiament
parlant, per part de les autori
tats municipals. "Quan un
company surt ferit en algu
na actuació policial, cap per
sona del govern local es diri
geix a nosaltres ni ens aju
den en l'CS'', comentava exal
tat el pOltaveu de la Policia
Local. "Demanem un tracte
més humà, volem ser trac
tats com a pel'sones".

Sospedra també va voler
parlar de la Polcia Rural, cre
ada pel regidor-delegat
Antonio Cuenca, "la Policia
Rural no cobreix les 24h de
vigilància que comenta sem
pre el SI'. Cuenca. En ella
únicament treballen 2 perso-

Els policies volen que es
milloren les seus dependèn
cies, ja que, per exemple,
tenen tan sols un vestidor per
a 32 persones, on s'han de
canviar homes i dones, on úni
cament tenen una dutxa, un
servei, i, hi ha qui comparteix
les taquilles, "és una vergon
ya tindre que treballar en
eixes condicions, i a més
tenim la dependència de
l'Ajuntament plena de ciclo-

Sospedra (P.L.):
"estem molt indig
nats amb ell, i no
considerem a
Cuenca com a home
vàlid per a ser l'in
termediari entre
l'Ajuntament i la
Policia Local"

conveni col lectiu amb
l'Ajuntament, UIXl com
molts punts del règim intern
de la Policia Local de
Benicarló".

L'Ajuntament de BenicaJ'1ó va ser el testimoni de la protesta
dels membres de la Policia Municipal

--_.....:.-._-------'

D imecres passat, dia 14
d'abril, els membres
del cos de la Policia

Mlmicipal de Benicarló van
decidir canviar-se de roba al
pati d'entrada de
l'Ajuntament de la nostra ciu
tat, els mati us són molts, i el
desacord entre els municipals
i el regidor-delegat de la
Policia en l'Ajwltament,
Antouio Cuenca, també és
clar i evident.

Durant el passat mes de
març la Policia Local va rea
litzar una Assemblea General
per tal d'analitzar l'actual
situació en la que estan sotme
sos cadasqun dels seus com
ponents; el pOltaveu d'aques
ta, Javier Sospedra, va trac
tar per a La Veu tots els pro
blemes que denuncien i tots
els punts on estan en desacord
amb el regidor-delegat. "Ja fa
un any que ens queixem que
volem que es pose en vigor la
nova Norma Marc de la
Policia (una especIe de
carrera professional amb
eixides laborals de futur); i a
més a més s'estan incom
plint diversos articles del
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Un Ple passat per aigua, de piscina

E
l nostre grup sempre ha estat del
parer que si és necessari fer agun
Ple extraordinari per alguna rao

que ho acredite, mai se mostrarà discon
fonne. Ara bè, aquest divendres es farà un
Ple extraordinari, que és completament
innecessari.

Quina és la raó per la qual el conside
rem innecesari? Doncs, molt senzill.
Dotze dies després, el 29 d'aquest mes,
tenim el Ple ordinari, el qual també se
celebrarà obligatòriament. Tots els
assumptes que aJ1iran a aquest Ple extra
ordinari podien perfectament haver anat
al del dijous 29 sense cap mena de pro
blema i a més estalviar-se els diners que li
costa als ciutadans. Però, per a l'oposició
sempre hi ha un però, se'ls esgotava el
temps per a fer-se la foto inaugmal.

Aquest Ple només se convoque per
tirar endavant l'aprovació del Plec de

Condicions per gestionar privadament la
piscina, i això havia de fer-se ràpid per
què el temps s'acaba i no queden sufi
cients dies abans d'eleccions per a poder
tramitar tot el procediment legal.

És de vergonya com l'equi p de
govern del PP apure l'última bocaJlada
d'aire humit de la legislatura per tal de
ficar-se l'última medalla, la Gran meda
lla, i evidenment la placa on apareixerà el
nostre benvolgut alcalde com a gran artí
fex d'aquest fet dient," queda inaugurada
la piscina de Benicarló".

Açò només és LUl gr:::tn acte electoralis
ta de cara a la galeria, sinó,¿per què des
prés del dia 23 del proper més, que és
quan pretenen inaugLu'a-1 a, quedarà tanca
da fins al més de setembre?

Evidemnent i sense cap mena de dubte
a tots ens podria agradar presidir un acte
com aquest, però sempre i quan es faça

com un servei públic, i ara per ara no
sembla ni molt menys això.

Els ciutadans de Benicarló tenen l'últi
ma parallla per a poder criticar aquesta
mena d'actituts que en res beneficien ni a
la ciutat ni a la pròpia classe política.

Benicarló, 15 d'abril de 1999

F. Xavier Rodríguez Bayarri
Regidor del BLOC
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El diari El Mundo, 'Castellón al Dia' 'va destapar la notícia

La Fiscalia de Caste Ió descobre·x a
xarxa de prostitució infa til al Maestrat

$':o REDACCIÓ

Seg01{s publicava ahir, dijous 15 d'a
bril, el diari El Mundo, en la seua
edició de Castelló, 'Castellón al

Dia', la Fiscalia de Castelló està investi
gant l'existència d'una red de prostitució
de menors a la comarca del Maestrat, la
gual podria tindre enllaços amb altres
ciutats de la geografia espanyola.

S'espeéula que aquesta oi"ganització es
d~dica a la grabació de videos de pomo
gra1ia infantil per a la seua posterior dis
tribució i venda, tant en l'estat espanyol
com a païssos estrangers.

Tot va iniciar-se quan el passat mes de
desembre, una veïna de Peníscola va pre
sentar lma denúncia en la Fiscalia de
1'Audiència Provincial de Castelló, en
aquesta, la dona va asseguraJ- que el seu
net, de tan sols 5 aJ1YS, ha estat víctima
d'abusos sexuals per part d'adults, vexa
cions que van ser grabades en video, al
pareixer, en una finca de Benicarló.

Els menors eren obligats a
tocar les parts de diversos
homes i dones (nuets), men
tres un altre grabava; i a
més els prometien gelats i
els donaven, enganyant-los,
barbitúrics i altres pastilles

Segons es pot veure en la denúncia,
també publicada pel diari El Mundo
'Castel1ón al Dia', el lloc on es realitzen
les grabacions és a un lloc per a la neteja
de vehicles ubicat al camí de sant Gregori
nlunero 2, i al que els implicats anome
nen 'La Granja'. També es fa constar que
s'emportaven als xiquets obsequiant-los
amb gelats, i que de vegades eren engan
yats i els membres d'aquesta organització
donaven als menors barbitúrics i altres

tipus de pastilles i tranquilitzants.
També esmenta que els menors eren

obligats a tocar les paJts de diversos
homes i dones, que estaven completa
ment nuets, mentres altres persones es
dedicaven a grabar les esmentades esce
nes.

Després d'aquesta denúncia, la
Fiscalia de Castelló ha obelt unes
diligències; per tant la unitat de la Policia
Judicial de la Guàrdia Civil està investi
gant amb molta cura a una pressumible
organització que actua a les poblacions
de Benicarló , Rossell, i Peníscola, on
và.Iies persones podrien estar involucra
des, amb estrangers inclosos, i que utilit
zen a menors espanyols per tal de grabar
peHícu1es de caire pomogràfic.

Es dona el fet de que aquest no és el
primer cas de denúncies per conupció i
maltractaments fisics a menors; ja que fa
dos anys es van fer algunes denúncies.



La Unió exigeix més ajudes

El Campeonat d'Espanya de Rock
Acrobàtic es farà a Benicarló el 26 juny

-

LOQAL0

Festival de
Cinema de Comèdia

de Peníscola

Presentat el llibre I
'Antologia de Textos
Literarios 1954-1961'

El president del Cenll"e
d'Estudis del MaestTat,
Miguel A.ngel García

Lisón, va ser l'encarregat de
presentar el llibre 'Antologia de
Textos Literarios 1954-1961',
de José María Febrer Callís,
editat pel mateix centre d' estu
dis, en l'Homenatge a la perso
na i obra literària que se li va fer
a l'estimat i desaparegut doctor.

L'acte va realitzar-se el pas
sat divendres, dia 9 d'abril a la
Sala de Conferències de la
Caixa Rural de Benicarló.

Excursió a
València de les

Dones Progressistes

El Grup de Treball 'Dones
Prof:,Tfessistes' de
Benicm1ó organitza lma

excursió a València per al dis
sabte 24 d'abril. El grup de
dones visitarà l'exposició 'La
luz de las inuígenes', en la
Catedral de València; també
aniran al Palau del Marqués de
Dos Aguas, tot això pel matí.

Seguidmnent aniran a dinar a
l'Albufera; i de vesprada visita
ran el Museu de l'Artista Faller.

Les dones interessacles
poden llucar per a més infonna
ció als telèfons: 964-47-17-17 /
964-47-47-71 /964-47-17-37.

. Aquest cap de setmana
s'inicien els actes rela
cionats amb .el Festival

Internacional de Cinema de
Comèdia de Peniscola, on el
Comité de Selecció del Festival
nomenarà les cinc comèdies
espanyoles que optm'an als
Premis Calabuch 1999.

Ens trobarem amb la possibili
tat de que Angela Gómez i
Rubén Blasco tornen ha acon
seguir el títol de Campions
d'Espanya en categoria Youth

la resta de parelles benicarlandes necessitm'an
del recolçament de la'f]ció benicarlallda per a
aconseguir els millors resultats possibles.

La edat nlitjana cle les oliveres arrancades
oscil.la entre 15 i 20 anys, la qual cosa suposa
un rendiment ja molt considerable.

Cal recordar que el 21 de desembre, inme
diatament després del temporal de vent, La
Unió va instar la Conselleria el' A¡'TJ.'icultura a
arbitrar les ajudes als dmllilificats, però degut
al retràs d'aquestes, La Unió va plantejar el
passat febrer la necessitats d'oferir les ajudes,
el relTàs continua, tot i això La Unió continua
reclamant unes ajudes mínimes per valor de
5.000 pessetes per olivera arrancada.

El Call1pionat d'Espannya es celebrm'à el
dia 26 de juny, dissabte, al pavelló poliesportiu
de Benicm'ló.

Campionat del Món en Lyon (França)
També cal recordar que el passat 3 d'abril,

en les instalacions del Palais des Sports, en la
ciutat de Lyon (França), va tindre lloc el
Campionat del Món 1999 de Rock Acrobàtic, on
A.ngela Gómez i Rubén Blasco van quedar en
36a posició en categoria Youth, competint
amb potències com Bèlgica, França i Canadà.

Una enquesta realitzada per
La Unió demostra la gran
magnitut dels danys provocats
pel vent a les oliveres durant el
temporal de desembre al
Maestrat

Sant Mateu, Rossell, Sant Rafael i Sant Jordi,
tmnbé es van veure afectades pels vents que
van assolir velocitats de 150 km/h.

.16 !l1AD!SON

L
'Associació Espanyola de Rock
Acrobàtic (AERA) i la World Rock'n
Roll Confederation (WRRC) han ator

gat el privilegi, al Ginmàs MADlSON de
Benicarló, d'organitzar el IV Campeonat
d'Espanya de Rock Acrobàtic.

La direcció de MADISON té l'orgull d'or
ganitzar en la nostra ciutat la competició més
important d'aquesta disciplina en tot l'estat
espanyol, on es donaran cita les parelles
espanyoles més impOltants tant en l'àmbit
nacional com en l'internacional, ja que inter
nacionalment parlant les parelles espmlyoles
són punteres en aquest cada vegada més cone
gut esport.

AI mateix temps existeix Wl altre alicient,ja
que ens t:robarem amb la possibilitat de que els
nostres campions A.ngela Gómez i Rubén
Blasco tornen ha aconseguir el títol de
Campions d'Espanya en categoria Youth, i
aquesta volta en la nostra ciutat. Tant ells com

.IÓ UNiÓ DE ÜAUl?JWORS (COAG)

M és de 5.000 olius va ser arrancats pel
fOlt vent al passat més de desembre
als tennes municipals més afectats

de la comarca del Maestrat, segons despren
una enquesta realitzada per La Unió de
Llauradors i Ramaders (COAG) del
Maestrat en les poblacions més afectades de la
comarca. Els resultats obtesos reforcen l'e
xigència de La UllÍÓ en 1<1 necessitat d'arbitrar
ajudes per a tots els afectats.

Aquesta enquesta demostra la gran magni
tut dels danys provocats pel vent als oliverers
durant el temporal de desembre, i dona la raó
a La Unió sobre la necessitat d'arbit:r<1r ajudes
per als aafectats. Els resultats de l'esmentada
enquesta seran traslladats inmediatament pels
dirigents de La Unió al Conseller
d'Agricultura, Salvador Ortells, per a que es
posen ell funcionmnent les ajudes solicitacles.

Una bona patt dels danys, segons l'enques
ta, es centTen al terme de Traiguera, amb prop
de 2.500 olivereres anancades. Seguidament
Canet i La Jana, amb 1.200 i 650 oliveres
an'ancats, respectivament. Algunes pmtides a



MundanoObservatore

Commemoraci6 del 'Dia Internacional de la Dona',
am b la socia més jove als [)l'aços de la més gran

Progressistes van commemorar el 'Dia
lntemacional de la Dona Treballadora', en
l'acte (imatge de dalt) es va presentar a la
socia més jove, Lidia de 5 mesos, acom
panyada per la més major, Joaquina, i
per la Dama eixint, Carmen, i per Paula
la presidenta d'aquest grup.

16 ¡\¡f/INUEUI CHAMOflRO

E
l Grup de Treball 'Dones
Progressistes' de Benicarló conti
nua treballant per ajudar a les

dones necessitades d'arreu del món. En
aquesta ocasió amb la continuació de la
campanya d'ajudes a Mateare, localitat
de Nicaragua.

El proper dissabte, dia 17 d'abril, a les
18:00 hores, al Casal Municipal, tindrà
lloc una xenada a cànec de Nuria
Carque, presidenta del grup 'Malires
Solteras', que ha regressat del seu viatge
a la població de Matem'e. Aquesta xenada
mm'carà el començament de la campanya
d'ajudes organnitzada pel grup de les
Dones Progressistes de Benicarló.

En un altre ordre de coses, les Doncs

Les Dones Progressistes de Beuicarl6 estau
demostrant la seua solidaritat amb Nicaragua

~ LOCAL r OPrNrÓ
Les Dones Progressistes de

Benicarló amb les dones de Mateare

PER J. R. RAMÍREZ

Asunción

EL PSOE valencià que vol
Asuncion diu corn la cançó: "no es
blanco ni tinto, ni tiene color".

Certament, i una vegada més, qui mana
entre els socialistes valencians és Madrid.
Intentar vendra la, ja de per si, despresti
giada marca del socialisme homogenei:t
zadorfi'acassarà. L'obstinació p01ta al
socialisme espanyol a assassinm' qualse
vol intent de renovació que aparega en
"provincias". La diversitat de l'estat

espanyol no és aplicable dins d'un dels
pmtits d'esquen'es més centralista
d'Europa: el PSOE. I dic PSOE, perque
això de PSPV sobra d'ara endavant ambla
immolació pública del renovador Joml
Romero. Un càstig exernplm' per a escar
ment deis heretges. S'han enfonsat per
sempre els anhels d'una alternativa rege
neI'ada al PP. El PSOE no ha estat capaç
de purgar els pecats històrics. Mala SOlt.

El comú de l'esquerra passa per les

decisions del caner Fenaz, de Madrid.
Amb tot això ja cmnencem a olorar la
rehabilitació d'antics indesitiables, fins i
tot en la nostra comarca. Els que fins ahir
eren dimonis, avui manen en el cel del
PSOE comarcal. Deu ens guard.
L'anticrist deu estar a punt d'anibar.
Mentre el PP s'infla d'èxit fins rebentar.
Per la seua banda, la gent del Bloc
Nacionalista van fent camí.

RÀDIO BENICARLÓ

EMISSORA MUNICIPAL
107.3 FM

Méndez Núñez, 91
Tel'f. 47 35 44

BENICARLÓ

LA NOSTRA TELE

Avda. Marqués de BenIcarl6, 27
Telí. 4719 83
BENICARLO

-
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Avui, divendres 16, representació 'El Avaro (Molieré)..:

Torna la màgia del teatre a Benicarló
J6 A DRlrÍN ES1'EUER

23, 'Melocotón en almíbar' del gmp
Km'liki Teatre; totes dues a les 22:00
hores a l'Auditori Municipal de
Benicm'ló.

A més a més, la Polida Local de
Benicarló, amb el SUPOlt de la regidoria
de Govemació, ha programat una repre
sentació teatral per al proper dimarts, dia
20 d'abril, 19:00 hores a l'Audirori. La
Direcció General de Tràfnsit (DGT) està
apostant pel teatre com a vehicle per a
mTibar als majors; el seu argument és
posar de manifest els problemes i els liscs
que afionten en la seua vida cuotidiana,
intercalan alguns aspectes i consells per
tal de previndre els accidents de circula
ció.

L'obra de teatre és lUl musical Oliginal
d'Antonio Prada, i es representm'à l'obra
'La esencia del tango'.

L'en1Tada a totes les obres esmentades
serà totalment gratuïta.

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

Fa molt pocs dies, el grup amateur
Benicarlando 'Teatro de Gum"dia'
va esh"enm', als seus 5 anys d'e

xistència, una nova representació teatral,
'La vida en un hilo', d'Edgar Nevil1e.
Menh'estant la regidoria de Cultura està
ultimant la nova temporada teatral que es
preveu que continga obres de molt bona
qualitat.

L'entrada a totes les obres
esmentades serà totalment
gratuïta

Per al present mes, i organitzat junta
ment mnb l'Oficina d'lnfom1ació Juvenil
i amb la pmticipació de l'Institut Valencià
de la Juventl1t (IVAJ), ha seleccionat dues
obres d'interés: per a avui dIvendres, 16
d'abril, 'El Avaro (Molieré)' del Grup
Arlequines; i per al proper divendres, dia

La veu del

La tcmporada dc tcatrc torna amb força 11

Bcnicarló, i l'Auditori scrà l'cscenari

.
cJ.nema

PER M.J. MURPHY

Lagrimas negras

FITXA TÈCNICA
DIRECTon: 2(ican[o :Franco i

:Fernanao fJ3au[uz
PRODUCTOR::Fernanao '13ovaira
GUIÓ: fLngeres (jonzafez 5inae
IMATGES: (jonzafo '13e:ITiffi
PROTAGONISTES: .9trianda. (ji!,

:Fere Martínez¡ 'Elena .9tnaya, i .9tna
2(isueño.

GÈNERE: arama
MÚSICA: 'Eva .9I.ceGecfo

P
el'HcUla pòstwna del director
Fernando Franco, el qual va morir
en ple rodatge poques setmanes

després d'haver-se iniciat el mateix,
'Lagrimas negras' marca el floró final
d'm1a filmografia sempre identificada
amb la figura dels perdedors,

Co-dirigida per Femando Bauluz i pro
tagonitzada per Arianda Gil, Fele
Mmtínez, Elena Anaya, Elvira Minguez i
la debutant Ana R.isueijo, aquesta produc
ció, a més a més de ser el testament cine
matogràfic de Ricm"do Franco, és una de
les propostes més interessants, alTiesga-

des i emotives del cinema espmlyol de
1999.

Andrés és un jove de classe mitjmla,
apàtic i sense massa aspiracions en la seua
vida; aquest és víctima d'un atracament
quan tornava al seu domici1i després d'ha
ver passat la vesprada amb la seua pm'ella,
El protagonista es mostra molt sorprés
qum1 es dona compte de que els atraca
dors són Ima parella de dones, i ell inte
riol1nent es sent molt atrait.

Aleshores es dedicarà a buscar-les
intentant aconseguir VIUre lma nova 1

intrigant experiència.

FOTO· ESTUDIO SE VENDE
CARNET DE SaCIO

,
CLUB DE TENIS BENICARLO

MUY ECONÓMICO
LAMAR AL TEL. 964 46 03 38

bz
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25 d'abril: Per una Europa de pobles lliures
16 As..'loCJArtÓ CULTURAL ALAMBOR

tant les entrades per al concelt
(1.000 pessetes), com també
fer abans dels dimarts 20 Ja
reserva (500 pessetes) de l'au
tobús que posarà a disposició
Acció Cultmal del País
Valencià per anar i tornar a
València des d'ací.

~.'~'...;;¡;.

per ITUf?pa dei!: ¡Jobies Uiures-"
c

MAHtj[S1RCIO disSi!lY't '/': ¡j'crbd! '¡¡99 '. VUlènciü
ACCiÓ CULTURAL DEL PAís VALENCIÀ

TeL 902 ! I 7076

Sopa de Cabra (Catalunya),
Kepa Junkera (Euskadi),
BelTogüetto (Galicia),
Gorky's Zygoticcigotic
Mymci (País de Gales), etc.

Els interessats en participar
en aquestes actes poden
adquirir a la llibreria Grevol,
passeig Sant Blai de Benicarló

Aquesta festa nacional
finabtzarà amb lm concelt
multitudinari a la Pla de Bous
0\1 actuaran els gl1lps musi
cals: Al Tall (Pais Valencià),

manifestació "Per la llibeltat
dels pobles d'Europa" pels
carrers de la ciutat de
València.

Es celebra la Diada
del 25 d'Abril, i a
més a més, la com
memoraclO de la
perduda dels nos
tres Furs després de
la batalla
d'Almansa

El proper dissabte 24
d'abril a València tin
dran lloc els diferents

actes que s'han preparat per
commemorar la Diada del 25
d'Abril, que a més dda com
memoració de la perduda dels
nostres Furs després de la
batalla d'Almansa enguany
també es centrarà en la rein
vindicació de la llibeltat dels
pobles d'Europa sota el lema
"25 d'abril: per una Europa
de pobles lliures".

Aquests actes començaran
pel matí a les 11 :00 hores a la
Facultat de Filolof,tia amb la
Proclamació dels Drets dels
Pobles i de les llengües, i a
continuació a les 12:00 hores
actuarà Jordi Saball.

Per la vesprada es farà la

Fitxa de subscripció
INOM

DOMICI=L=I _
POBLACIÓ CP TEL.

COGNOMS

_J
----------

Se subscriu a LA \140- k g~ó. per l'import de: O 4.680 pts (52 números, anual, bonificació 10%) prorrogable si no
hi ha ordre en contra. Als enviaments fora de Benicarló caldrà afegir 2.000 ptes anuals.

Forma de pagament: O Don:ticiliació bancària

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

Signatura: d cie 199

Domiciliació bancària

BANC/CAIXA
ADREÇA'- _

NOM I COGNOMS DEL TITLiLAR DEL COMPTE
----------------~

POBLACIÓ --'C~'p

--------

Codi de Compte Entitat Sucursal Control Compte número

Senyors: els clemano que, fins a una nova ordre, atengueu els rebuts que els presentarà I.lAssociació ClIltul'alla Feram de Benicarló per l'im

port cie subscripció a LA \140- k E~,

Signatura: d de 199
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IV Setmana del LLibre a Benicarló
fi&! ORGANISME AUTÒNOM DE CULTURA

P
er quart any consecutiu,
l'Organisme Autònom de Cultura
(OAC) de Benicarló, ha preparat,

des del dissabte 17 i fins al cliwnenge 25
d'abril, la IVa Setmana del Llibre a
Benicarló, lU1a setmana on la Cultura serà
el centre d'atenció en la nostra ciutat.

Tot s'iniciarà demà dissabte, dia 17
(20h), al saló d'actes de l'Ajuntament, on
es resalitzarà la presentació dels llibres
del I PI'emi Literari d'Autors
Benicarlandos, 1998; 'Crisol de lunas
1078-1998' de José Carlos Beltnín, i 'Ni
creix ni meix' de Joan Gregori.

Després, la setmana estarà ca1Tegada
d'actes importants: el dillmls, dia 19

(20b), a la Biblioteca Municipal el grup
Espinela farà l'Homenatge a .José Agustin
Goytisolo. Dimarts 20 (20h) a
l'Ajuntament, entrega al guanyador deliV
Premi d'Investigació Històrica 'Ciutat de
Benicarló '; des d'aquest dia, a més a més,
Ràdio Benicarló 107.3 FM farà una pro
gramació especial durant els matins, fins
al divendres 23. Del 21 dimecres, fins
divendres 23 Actes Infantils, 'L 'hora del
conte', a càrrec de L'Udol Teatre, a la
Ludoteca Municipal (18h); el mateix
dimecres 21 (20:30h), 'Dia dels autors
benicarlandos' a la Biblioteca Municipal.

Per al dijous 22, XIV Premis Carmen
Segura (18h) a l'Auditori; i a la Caixa
Rural (20h) presentació del llibre
'Senders de la Tinença de Benifassà'. Cartell anunciador de la IVa Setmana del Llibre

R!mresentació teatral a Benicarló de l'obra:

'La Jlida en un hilo' de Teatro de Guardia
Cloenda de
la UP 98/99

.~ AIJIUJÍN ESTELLER
--_.._------------

L
a passada setmana vam tindre l'oportuni
tat de presenciar, durant diversos dies,
l'escenificació de la companyia amateur

benicarlanda Teatro de GUaI'dia de l'obra 'La
Vida ell Ull hi/o', amb la producció de
L'Escenari: escola de teatre, i els alumnes del
taller de teatre de la Universitat Popular de la
nostra ciutat.

La Vida en un Hi/o d'Edgar Nevi 11 e ens mos
tra la trobada d'una parella (Mercedes i Ramón);
l'excusa perfecta per desenvolupar la inf:1uència
decissiva que té la casualitat a les nostres vides.
La búsqueda de la persona adequada per a
cadasqú o el nostre destí.

L'obra, clirigida per Josi Ganzemnüller, té un
primer acte molt actiu, dinàmic, però, segons la
meua opinió, amb un segon acte excessiu en
temps, sobrant de quarts escènics. També es va
notar en conjunt la falta de decorats, molt escas-

sos de creativitat ilmn:inativa; un costat interpre
tatiu carregat de bones intencions, però una
adaptació i una clirecció una mica fluixes, de
'Tot a vint duros'.

eom cada any la
Universitat Popular
de Benicarló va cele

brar els actes conmemora
tius de la finalització del
curs 98/99.

El diumenge passat, dia
11 d'abril, va fer-se la repre
sentació teatral de 'La Vida
en ml hilo', on participaren
els membres del curset de
teatre de la UP; a l'acaba
ment es va fer un berenar
per a tots els alumnes de la
UP del curs 98/99.

Recordar per a concloure
que des del 28 de maig i
fins al 2 de juny es podrà
vissitar, al Museu Històric,
l'exposició dels treballs
realitzats pels participants
als diferents cursos de la UP
de Benicarló.

AUTO ESTELLER

I!lEATI y
ESTELLER IMPORT

Comunica a sus clientes, que debido a las reformas efectuadas, para dar un mejor servicio, la entrada
a talleres és por el Passeig Febrer Soriano, antes Paseo de la Estación. Disculpen las molestias

Nuevo teléfono 964 46 72 40
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IÓ AJUNTAMENT DE TORREBLANCA

Des del pròxim 30 d'a
bril (divendres), i fins
al diumenge 2 de

maig, les nostTes comarques
podran gaudir de la 12a Festa
ller la Llengua, una festivitat
molt popular i tradicional que
enguany es celebrarà a
Torreblanca.

Durant l'esmentat, i llarg,
cap de setmana les activitats
seran moltes i de gTan qualitat:

El divendres, 30 d'abril, els
mmmts de la bona música
tenen una cita obligada a les
22:30 hores mnb l'actuació de
Lluís L1ach. Aquest concert
es farà al pati del Col'legi

Públic Comarcal de
Torreblanca; en acabar el con
cert hi hamà, per a tothom, llil

cremadet. Les entrades es
poden comprar a les escoles de
cada localitat, als grups
col'laboradors, als Col· lectius
per la Llengua, i en
l'Ajuntmnent de Toneblanca;
el preu 1.500 pessetes.

El dissabte I de maig, des
de les 24:00 hores 'Roc
Català' mnb els grups
Bajoqueta Roc i Sopa de
Cabra; aquest concert serà la
mateix lloc que a l'anterior, i
els punts de venda els matei
xos. Els preus molt populars.,

500 pessetes.
Per a conclome, diumenge

2 de maig, a les 10:30 hores
Benvinguda!, cercavila ml1b
tabals i dolçaines, dmlses i
grups d'animació. Durant la

resta del dia actuacions
simultànies com tallers,
SAÜC, plató de televisió, pre
mis SAJv1BüRl, parlaments,
un bon dinar, actuació dePaco
Muñoz, i traca final.

Presentació dels llibres' Una escuela habitable'
i 'Senders de la Tinellça de Benifassà'

16 R.1:-DACC1Ó
.....,...-------

El pròxim divendres, dia 2.3 d'abril,
a les 21 hores, en la Caixa Rural de
Benicarló (Av. Joan Carles I, 18),

es fm-à la presentació del llibre 'Una
escue/a habitable', publicat per l'edito
rial Antinea, dins de la IV Setmana deL
LLibre que organitza la regidoria de
Cultura de l' Ajuntmner,( de Benicm-ló.

La presentació estarà feta per l'escrip
tor d'aquest llibre, Manuel Ferre Lluch,
el qual pm-Iarà sobre aquesta publicació
quetracta de fer d'instrument de recolça
ment per als pares, professors i alumnes
en la difícil tasca d'educar i ensenym-.

Alambor presenta 'Senders de la
Tinença de Benifassà' del CEC

Per una altra banda, l'Associació
Cultma Alambor de Benicarló s'ha enca-

negat d'organitzar la presentació del lli
bre 'Senders de la Tinença de
JJen~/itssà', un llibre que tracta de tots els
aspectes que envolten a aquest paratge
natural i que ha estat realitzat pel Centre
Excursionista de Castelló.

La presentació, també pertmlyent a la
IV Setmana deL LLibre, serà el dijous, dia
22 d'abril, a les 20:00 hores a la Sala de
Conferències de la Caixa Rural.

• 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

N aVA ADREÇA: Passatge sant Blai 2/cantonada sant Jaume
Tel/fax 964.47.56.98· 12580 Benicarló (Castelló)
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Un projecte sense cap tipus de
precedent a la nostra zona

en tinga un grapat. Això
sense oblidar les 40 pilotes,
les 20 entrades a Universal's
POl't Aventura i els equipat
ges del Pamesa i el Barça
que se sortejaran".

I tot gratuït!

tot perfectament lligat. No es
pot deixar res a la improvi
sació".

Gozalbo explica que
"també és tot un problema
reunir les unitats necessàries
de regals perquè cada xiquet

metres de tanques per encer
clar el recinte. Tal com explica
Àlex Gozalbo, cap de premsa
del torneig, "la presència
d'Andrés Jiménez és motiu
de festa però també de preo
cupació, ja que cal tenir-ho

Alguns dels membres dcl cn Henicarlú !jue fan possible ci 'Torneig 3x3 al Carrer'

De moment l'èxit és total ja
que tots els problemes que té
el Club Bàsquet Benicarló són
conseqüència del gran nombre
de xiquets i xiquetes inscrits.

Per tal de poder organitzar
el gran esdeveniment esp01tiu
de les comarques del nord de
Castelló i el sud de TalTagona,
es necessita tot el suport de la
gent del club, des de jugadors
fins a directius.

Enguany hi haurà 7 cistelles
de bàsquet i gairebé 200

16 REDACCIÓ

El proper dilluns 19
d'abril és la data
límit per lliurar les
inscripcions

Ja queda menys per al
'Tomeig 3x3 al CalTer'.
El dilluns 19 d'abril és la

data límit per lliurar les ins
cnpClOns.

EL CLUB BÀSQUET BENICARLÓ RECORDA QUE LA REUNIÓ PRÈVIA AMB ELS CAPITANS

SERÀ EL DIVENDRES 23 D'ABRIL (17.30 HORES) AL PAVELLÓ POLIESPORTIU.

ÚLTIMA BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ!
COGNOMS COL·LEGl DATA DE NEIXEMENTNOM

Retallar per aci

r----------------------------------------------------------------------------------------------,
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

1. _

2. _

3. _

4. _

5. _

NOM l TELÈFON DEL CAPITÀINA:
P011eu aquesta butlleta al Pavelló Poliesportiu, a l'Ajuntament o al col'legi (professor/a de gimnàstica).

L ~
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El Benicarló guanyarà al Vinaròs
(segurament)

J6 h¡co DEL CAST!LW I RODOLFO SERRANO

El ·CDB va perdre de
manera contundent al
Camp de l'Acero (3 .- O)

i va dir definitivament adéu a
qualsevol aspiració que no siga
acabar el campionat amb la
màxima dignitat. Tres regals de
la reraguarda berucarlanda van
propiciar un nou enSOlTament
roig. Ara tan sols ens queda el
consol de tractar de guanyar el
Vinaròs diumenge vinent i
oblidar una temporada que va
començar molt malament, va
continuar amb una ratxa que
semblava imparable i con
clourà amb una vulgar iITegu
Iari lat. Temps hi hamà de fer
balanços i treure conclusions
perquè a pa.rtir d'avui segur
que les meues cròniques tin
dran encara menys interés del
que és ha.bitual, és a dir, parla
ré poc de futbol. Si algú vol
saber coses del Benicarló que li
les pref,runte a Josequi que é un
profesiomí como la copa un
pmo,

Així doncs vaig a passar del
matx del Port de SagLU1t i vaig
a escriure el que em ve de gust,
amb tTanquil'litat, sense la ten
sió que darrerament supure
aquesta humil publicació.
Cregue's, estimat lector, que
estic esgarrifat, La Veu sembla
una olla exprés a plmt de pegar
lm pet i no sé com evolucionarà

açò quan s'aproxime la festivi
tat de Sant Antoni de Pàdua
(que, per cert, no era de Pàdua
sinó de Lisboa).

El relat que ve a continuació
és la crònica que m'agradaria
escriure del CDB - Vinaròs CF
que es disputarà el proper dia
18 d'abril.

Vaig a passar del
matx del Port de
Sagunt i vaig a
escriure el que em ve
de gust, arn b tran
quiHitat, sense la
tensió que darrera
ment supure aquesta
humil publicació

"Emotiva i àlgida jornada la
que es va vime diW1Jenge pas
sat al Municipal de la Carxofa
amb motiu de la celebració del
tradicional partit de gennanor
que van disputm' els dos equips
més representatius de la
comarca del Bajo Maestrazgo.

Els prolegòmens de l'esde
veniment van resultm' d'una
emoció sillf:,'Luar que difícil
ment podrem oblidar tots els
qui en el fons dels nostres cors
ens sentim benicarlandos-beni
carlandos.

La sacada d'honor la van
realitzar la fallera major del
nostre poble, abillada amb el
tradicionalíssim vestit de
valenciana, i la reina del carna
val vinarossenc, que anava
plena de colorit i amb les clLi
xes a l'aire. Bé és celt però que
la forastera va demostrar, pos
siblement afavorida per la sen
zillesa de la seua indumentària,
tenir Wla extraordinària capaci
tat de xut. Totes dues van ser
acompanyades a manera de
comparsa per les respectives
reines de les' festes de sant
Bartomeu i sant Joml i sant
Pere. Aquestes daJTeres xicotes
-que anaven vestides amb
robes passades de moda- van
aplaudir d'allò més i amb la
submissió pròpia del cas la bri
llant actuació de les seues
superiors (pel que fa a repre
sentativitat local) compCUJyes.

La Banda de Música La Lira
de Benicarló i la Comparsa dos
sambeiros do Servol van per
pretar, totes juntes, en primer
lloc el "NuestTa Región" del
mestre Serrano i a continuació
el "Brasil, Brasil" segons una
acurada versió de Vinicius de
Moraes. Ambdues interpreta
cions, cantades amb respecte
pel públic assistent, em van
posar la cm11 de gallina i vaig
veure com feien esclafir en un
plor les xicotes encmTegades

de la sacada d'honor.
De les emocions no se'n va

lliurar ningú i els jugadors van
intercanviar-se al bellmig del
telTeny de joc els productes
típics de la terra. Els vinm'os
sencs van obsequim' els nostres
mnb lma caixa (de quilo i mig,
això sí) de llagostins de Tunísia
(tots amb la corresponent ban
dera republicana que garanteix
l'Oligen genuïnmnent vinaros
senc del crustaci) i els d'ací els
van correspondre mnb un pot
de carxofes en conserva de
Molina del Segura (de dos qui
los) que van ser l'enveja de Ja
conclUTència.

Del pmtit poca cosa perquè
el Benicarló es va endur una
justa victòria (S - O) en trans
formar cinc penals inexistents
Eloi (3) i Ade]] (2)

Després del matx alguns
espectadors forasters van asse
gurar que aquests dos jugadors
no tornarien mai més al seu
poble. Quanta sensibilitat.

En resum, una festa de colo
Iit i tipisme que va ser conclo
sa amb una brillant castell de
focs d'artifici que va dispm'ar la
Pirotècnia Thòmas".

Vinga, ja n'hi ha prou de dir
tontelies. Segurmnent, i única
ment si guanyem, la propera
setmana li contm'é com ha anat
el pmtit de veritat.

estudio~-- .
Fotos en una hora

Plaça del Mercat, 1 Benicarló

Telèfon: 96447 1432

..



El passat dissabte els de Miki golejaren al Caldes (0-6):

El Proyastec es juga l'ascens
davant el Girona, dia 17 (18:30h)

f5PO~T5 ~

J6 CF BEN!NORT

El Cadet va superar
còmodament al Tonín A

El Cadet del Benihort va
gumlyar la passada set
mana al camp

d'Atletisme davant el Deportes
Tonín 'A' de Castelló per un
escandalòs 5-2, els xics diligits
per Anta Buj van desplegm' IUl

bon joc i van ser molt superiors
als de La Plana.

L'Infantil 'A' va perdre per
lamentablement (2-11) en IUl

pobre partit dels de Bayarri
contra l'infantil del Tonín 'A'.

La resta de resultats van ser:
Infantil B - Alcalà 6-2
Peníscola A - Aleví A 0-19
Sant Mateu - Aleví B 4-0
Aleví e -Càlig 1-6
S. Mateu -Benjamí B 1-1
Benjamí C - Rossell 3-6
Benjamí A (descans).

I CF Benihort I

Aquest pròxim dissabte,
dia 17, a les 18:30 hores al
pavellò poliesportiu de
Benicm'ló es jugarà Ull impor
tantíssim partit entre el
Proyastec (ler) i el Girona
(2n), els dos estant a tml sols
un punt, si guanyen els locals
l'ascens estarà molt a prop.

IJOsema (esquerra) serà uu dels .iugadol's més importants pel' a
Llconseguil' e/triomf davant el Giruna, Miki (dreta) ho sap

Emique Fabregat va ser
un dels homes més
importants a l'hora de

golejar al FS Caldes a la pista
dels catalans el passat dissab
te (0-6). Valem, Parra i un
sorprenent Óscar van acabm'
d'anodonir una espectacular
golejada dels benicarlandos.

L? KOSECK! MATEU

'FS Caldes - O
Gonzcílez; Grau, Granados,

Almagro, Polo- cinc inicial-,
Fernimdez, Pulido, Anclrés,
García i Silvestre.

Proyastec-Beyso FS - 6
Chus; .Iuan Paredes,

Valera, Fabregat, Josema
cinc inicial- Nano Serra,
Parra, Fanchi (ps), i Óscar.

Gols: 0-1 (min. 2) Emique
Fabregat; 0-2 (min. 11)
Emique Fabregat; 0-3 (min.
23) Valera; 0-4 (min. 32)
Parra; 0-5 (min. 34) Óscar; 0
6 (múl. 29) Óscar.

Incidències: poc públic per
a veure el partit entre el líder
(Proyastec) i el quart classifi
cat a la pista del Caldes.

Tot i l'apretat marcador (3-2), la golejada hauria estat molt més justa:

El Juvenil va torejar a l'At. Saguntino fent un bon joc
va fer un autogol, i després va
regalm' la pilota a lUl davmlter
local que va fer el 2-0.

L'eixida de Víctor i Ivim va
donar ofensivitat i es va fer el
2-1 (Ivan); el pOlter-jugador
Samuel va tindre l'empat.

més, la defensa de cinc homes
(van jugar un 5-4-1) va estm'
molt enceltada (O-O).

En la reanudació el defensa
Fabio va cometre dues euades
que va costar-li el partit al
CDB Juvenil, plimerament es

Ocasions: vàries a favor del
CDBJ,un parell en les botes
del porter Samuel que vajugar
10 minuts de jugador de camp.

Incidències: poca gent al
camp de telTa de Foios.

U na llàstima, el Club
Deportivo Benicarló
Juvenil no. va saber

aprofitm' el bon joc que va
desenvolupar sobre el roin
teneny de joc del Foios, les
en'ades defensives i la falta
d'encert van fer que els deixe
bles de Ximo Pérez es toma
ren a Banicm-Ió sense haver
obtingut cap punt.

La primera patt va ser molt
igualada, el centre del camp.
cadufero va saber frenar l' em
penta dels locals, i a més~Els joves del CDn Juvenil, tot i jugal' prou bé i tindre més de

cinc baixes, van estar a punt de gUl\nyar al camp dell'oios
-------

ig'¡¡ KOSE'CKJ M~ATEU

Foios - 2
CDB Juevnil - 1
Alineació del CDB Juvenil:
Simchez; Lluch, Rodolfo,

Díaz, Lucas Centelles; Gotzon
(Samuel, mino 80), Dam Serra,
Fabio (Víctor, mm. 74),
ApaIicio (Ivim, mino 56);
Calvet i Eloi Llopis.

Gols: 1-0 (min 46) Fabio
en pròpia p01ta; 2-1 (min, 49)
després d'una euada de Fabio;
2-1 (min. 66) Ivan culmina
una bonica jugada del CDBJ.

Àrbitre: prou bé, no va
inf1uir al resultat.

Va mostrar targetes als
benicarlandos Fabio (min, 10)
i Gotzon (min, 50).



El CB Benicarló va guanyar a la pista del Moncada i està salvat

BÀSQUET FEMENÍ
CB Bló. SèniOl' Fem. - 73
CB Benimamet - 65
El Sènior Femení va

derrotar còmodament al
Benjmamet.

CBBló. JuniOl' Fem.- 29
El Cubo Castelló - 72

David, el segudor més fidel
dels equips del CB Benical'1ó

No va poder ser, el Cadet
del CB Benicarló no va poder
den'otar a l'Alginet en una lei
minatòria a doble partit, on els
valencians van guanyar de 22
punts a la seua pista, en un
pmtit on no van eixir-li les
coses bé als joves dirigits per
Santiago Senm·. La tomada va
ser un tràmit.

Tot i això, Molt bé, xics!

ALTRES RESULTATS

CBBló. Junior Masc.- 47
CBBorriana- 51

Semifinals anada:
San José de Calasanz - 74
CB Bló. Cadet'A' Masc.- 52
Semifinals tomada:
CBBló. Cadet 'A' Masc.- 58
San José de Calasanz - 65

Aquesta denota deixa als
benicarlandos en llocs de des
cens, per tant el dalTer encon
tre del campionat, aquest diu
menge al pavelló davant el CB
Boniana serà decisiu.

El marcador va ser molt
pobre, en el qual es nota la
manca d'aportació anotadora
per part de la majoria de juga
dors. Fa falta més ritme d'atac
i millor sacrifici en defensa.

El Cadet A va ser
eliminat per

l'Alginet amb tota
justícia

CB Moncòfar - 65
Cer.Rillo S-21 Bló. - 45

Jugadors del CB Benicarló
S-21 Masculí:

Eloi (1), Galan (-), Agustin
(17), Lores (2), Mateos(-),
Fener (-), Vicent (-), Ruzafa
(13), i Claudio (12).

El Ceramicas Rillo S-21 va
perdre novament, en aquesta
ocasió a la pista del Moncòfar-.

Cons1:rucciones Malloms va
demostrar la ~eua qualitat. Ara
únicament queda rematar la
temporada, el proper diumen
ge, a casa davant l'Amics de!
Bàsquet CB Castelló, per a
quedar en lU1a bona posició
final en la classificació.

El Ceràmicas Rillo
se l'ha juga a casa
davant el Borriana

Jugadors del CB Benicarló
Sènior Masculf:

Lara (4), Ivan (11), Cherta
(3), Soro (25), Comes (16),
Rubén (-), Hortas (-), Peña (2)
i Olivan (6).

Arbitres: desconegut.
Parcials: 25-29 (la pmt);

66-67 (final del partit)
Tirs Lliures: 12 de 23.

CB Moncada - 66
C. Malloms Benicadó - 67

El CB Benicarló
salva la categoria
guanyant al 3er

16 T LEGLER

P
er fi, extraordinària la
victòria aconseguida
pel Cons1rucciones

Manoms CB Benicarló a la
pista del tercer classificat, el
CB Mancada, que va deixar
fora de tot tipus de perill de
descens al conjunt que diri-
geix Cm'los Martínez /

El domini al marcador va
ser sempre del CB Benicarló i
tan sols a falta de 10 minuts
l'equip Valencià es va posar
per davant; aleshores un par
cial 5-16 als daners minuts va
fer que els caduferos aconse
guiren e! triomf més impOliant
de la temporada.

Va tindre que ser a la pista
d'un dels equips més forts de
la categoria, on e!

GESPO~TS
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• SER MAESTRAT
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• .ELS PORTS RADIO (More"a)

SI.) NEGOCIO LO CONOCERAN S-' .000 OVENTES
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TOT EL QUE ES COU A BENICARLÓ I COMARCA

E

E

El XIXè Cicle de Concerts de Primavera està sent, COlli sempre,

tot Ull èxit d'assitència de públic als diferents concerts

XIX Cleldins del XIX Cicle de
Concerts de Primavera,
concert de percussió de la
Banda de Música
'Ciutat de Benicarló'.
Lloc: Auditori Municipal
de Benicarló.
Hora: 20:00 hores.
DIUMENGE 18
~ Concert de Guitarra.
Organitzat per l'Og¡:¡nisme
Autònom de Cultura,
dins del XIX Cicle de
Concerts de Primavera,
concert de la Ronda de
Corals de la Federació
Catalana de Corals,
amb les interpretacions
del Coro Vasco, Cor dels
Palaresos, Orfeó T01iosí,
Orfeó D'Ascó, etc.
Lloc: Auditori Municipal
de Benicarló.
Hora: 18:00 hores.

DISSABTE 17
~ IV Setmana del
Llibre a Benicarló.
Organitzat per \'OAC de
Benicarló, presentació
dels llibres del I Premi
d'Autors Benicarlandos,
1998.
Els llibres són 'Crisol de
lunas 1978-1998', de
.J.c. Beltnín; i 'Ni creix
ni meix' de Joan
Gregori.
Lloc: Saló d'Actes de
l'Ajuntament.
I-lora: 20:00 hores.
Durant la resta de la set
mana diferents actes cul
turals en Benicarló.
DISSABTE 17
~ Concert de la Banda
de Música 'Ciutat mó.'.
Organitzat per l'Org¡misme
Autònom de Cultura,

{Muertos de Risa ' rialles al Regia Cinema
[ Un amor complicat 'Mensaje en una botella' al Capitol~

[__._~Isajcell una botella, l'última pcllicula de Costncr

Jl'~ REDACCJ(j

Mensaje en una botella (Capitol),
dirigida per Luís Mandoli i protagonitzada per
Kevin Costner, Robin Wright-Penn i Patl!
Newman, tracta d'una jove divorciada que
troba en una platja lma ampolla amb un mis
satge, aleshores la jove s'enamora del anònim
missatger.

Quan aconsegueix trobar-lo, la seua història
d'amor no serà molt fàcil degut al passat dels
dos implicats.

Muertos de Risa (Regio), filin
espanypl dirigit pel popular Àlex de la Iglesia,
i protagorutzada pels intrèpids Santiago Segura
i el Gran Wyoming, juntament amb Àlex
Angulo.

La història ens posa a Nino i Brunocom a
dos humoristes dels anys 70, els quals se'ls
coneix per l'odi que es tenen l'un a l'altre; la
seua rivalitat els dura molts problemes.
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Còmic
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EL CÒMIC SETMANAL DE

XAVIER BURRIEL

l..A C>EIJT GRAN HA
PIiROVT AQUELLS •
iDEALS PAc.iFlsTE.$ I
PR06RESsiSTE$ QuE
ELS Hovierv...

Cartellera de Cinema
Benicarló i Uinaròs

div 16-dill 19 B
Benicarló Vinaròs e
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Divendres
22:30

Dissabte
19:45 i 22:30
Diumenge

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

19:45 i 22:30

C:OLISEUM
MUERTOS DE

RISA

Divendres
22:30

Dissabte
19:45 i 22:30
Diumenge

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

19:45 i 22:30

.t. J. ~INlh\\A
MENSAJE EN

UNA BOTELLA
MENSAJEEN

UNA BOTELLA

Divendres
22:30

Dissabte
19:45 i 22:30
Diumenge

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

19:45 i 22:30

MUERTOSDE
RISA

Divendres
22:30

Dissabte
19:45 i 22:30
Diumenge

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

19:45 i 22:30
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