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Inaugurem sr. Alcalde

¡(~~i~és~:'=
d'Biports i a l'Orgamme Autònom
d'Biports de l'Ajuntament, degut a
que novament han passat d'inf01mar
nos de la realització de dues presenta
cions, el 'Meeting h1temacional' de
natació, i les campanyes esportives
d'estiu. Pèssim!

(~)¡¿- Moltes, gustoses i ben
I r tonades carxofes als

responsables d'haver portat a
Benicarló el projecte InfovilIe
Plus, Generalitat, Ajuntament de
Benicarló, i la Fundació OVSI.
Per fi la nostra ciutat entrarà al món
de les ciutats digitals, i on tots els
benicarlandos podrem gaudiJ'-ne.
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D es deja fa uns quans mesos, d'inauguracions n'he hi ha per
tot arreu: al poble, a la comarca, al país ... Es nota que
venen eleccions. No hi ha dia que no hem trobe a Zaplana

entre els fideus o els fesols (dino quan fan les notícies). Ací al poble
no hem de ser menys, el sr. Mundo emulant al cartagenero també
inaugura: ara la piscina inacabada, fa uns dies, el polígon, ... Només
falta inaugurar la Plaça del Mercat, però això no ho fa, se'n dóna
vergonya. Sí, té vergonya de xafar l'empastre que ha fet al centre
de Benicarló. Ara provisionalment farà una altra xapuça per a donar
més potència elèctrica al mercat, perquè no se'n va recordar de
col.locar els cables subterranis per a l'aire condicionat.

Paguem la plaça, paguem la xapuça, i pagarem la futura
instal.lació correcta. Felicitats sr. Mundo, és un geni de gestió, ¿i
per això cobra?

Els bons vents que bufen al vaixell d'Aznar, arrastren el botet del
PP local. De moment pareix que seu botet entrarà a port, però pare
compte de no pegar cap trompada contra algun bloc, i haver d'em
prar el salvavides. El temporal és fOli, el té fins i tot dins de casa:
funcionaris coents i policia revolta. Ja s'ho veurà.

( Editorial
~---

(~_S_um_a_r_i_)
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ENQUESTA LA VEU ENQUESTA LA VEU ENQUESTA LA VEU

El PSOE local obtindria el pitjor resultat de la seua història

El pp repeteix la majoria absoluta

Taula 2. Resultats de les assades eleccions municipals

TAULA 1. ResulL1ts de l'enquesta de L1 Veu de Benicnl'1ó,
(els valors percentuals estan trets descomptant el 15% dels ns/ne)

15

dors. Per la seua banda el
PSOE, en aquella enquesta, te
mjJJors resultats dels que li
dona l'actual : en novembre
del 97 li donava 7 regidors. El
BLOC manté en les dues una
linia ascendent en intenció de
vot que li dona més represen
tació en aquestos moments: 3
regidors en novembre del 97
per 4-5 que en tindria ara.

Dos anys i mig separ'en els
dos estudis d'intenció de vot.
Segmarnent moltes coses han
canviat dmant aquest temps
que han influit en aquestes
notables vmiacions. Les cau
ses que han provocat aquest
efecte'de canvi en l'Olientació
política dels benicar'landos
poden extreme's de molts
àmbits. La crisi interna del
PSOE local i estatal arnb cons
tants fracasos de renovació
han capgirat les esperances de
1'esquerra local. La consolida
ció del BLOC com a força
proh'Tessista amb moltes possi
bilitats d'obtindre representa
ció autonònllca i que arTastra
aquesta confiança en el vot
municipal. L'hegemonia polí
tica del PP a tot l'estat qüe
minimitza els errors del
govern municipal. Tots
aquests factors podrien expli
car el que diuen les enquestes.
La veritat, però, la sabrem la
nit del 13 de juny.

24,7. 4,7 4'\,7 4,1 21,2%

assoliria la tercera amb Ulla
nova majoria absoluta massa
ajustada, això sí (9 regidors).
El PSOE obtindria UllS resul
tats baixíssims i es quedar-ia
amb 4 ó 3 regidors dels 6
actuals. Mentre, el BLOC,
podria obtindre 4 regidors i
eixiria sempre beneficiat per la
llei d'Hont que li dona els
regidors que pugueren perdre
el PP i el PSOE.
Percentualment el BLOC és
l'unica força política, arnb
representació municipal, que
experimenta Ull creixement
bastant espectacular, passa del
13 % en intenció de vot al
24,7 %, es a dir quasi dobla el
percentatge. Per la seua banda
el PP a penes perd 4 plmts, i
del 48,62 % de l'any 95 es
manté en un 44,7 %. El PSOE
en canvi, del 29,26 % que
tenia al 95 només n'obtindria
Ull 21 %, lm detriment de 8
pUlltS.

DUES ENQUESTES AMB
RESULTATS BEN DIFE
RENTS

Compar'ativament, els
resultats de l'enquesta actual i
els que es van obtindr'e en
novembre del 97, difereixen
considerablement. En l'
enquesta publicada per La veu
en el nO 112 el PP obtenia uns
resultats molt precaris, es que
dava només amb 6 ó 7 regi-

Si comparem els resultats
de l'enquesta actual arnb els
de les eleccions del 95 el PP es
mantindr-ia de manera clara
després de dues legislatures, i

El BLOC n'obtindria
4 de regidors amb un
24,7 % ,amb possibi
litats, per les restes
d'Ront, d'aconse
guir-ne un cinqué en
perj udici del pp

Claudio Moliner, d'UV". Amb
les cinc variables que se plan
tejaven obtenim els resultats
de la taula 1.

Aquests resultats marquen
lma intenció de vot m~oritària
cap al pp amb Ull 44,7 % dels
vots que obtindria 9 regidors
d'Ulla manera prou ajustada.
El PSOE es quedaria amb 4
regidors i un 21,2 % del la
intenció de vot. El BLOC
n'obtindria 4 regidors amb Ull
24,7 % ,amb possibilitats, per
les restes d'Hont, d'aconse
guir-ne Ull cinqué en perjudici
del PP. De donar-se aquesta
circumstància el PP es queda
ria sense majOlia absoluta, i el
BLOC podria determinar la
política d'aliances en la prope
ra legislatura mmricipal.

0/0

h REDACCIÓ

A poques setmanes de les
eleccions municipals el PP
benicarlando tindria garantida,
encara que de manera ajusta
da, la majoria absoluta. Això
és el que se n'extreu de l'en
questa, sobre intenció del vot,
realitzada per La Veu de
Benicarló i que reproduim en
aquesta pàgina. Els resultats
obtinguts en l'estudi indica
rien, ara mateix, que el PP
podria treme 9-8 regidors
novament i repetiria la majoria
absoluta que ostenta en l'ac
tual legislatura. Per la seua
banda el BLOC obtindria els
mjJJors resultats en detriment
del PSOE. Els nacionalistes
aconseguirien 4-5 regidors,
mentre els socialistes es que
darien amb 4-3. IU i DV, per la
seua banda, es tomarien a que
dar a les portes del 5% i no tin
drien representació municipal.

L'univers de l'estudi estava
composat per 100 persones
consultades telefònicament.
Cada enquesta compOltava la
següent qüestió " ¿A quina de
les següents persones donaria
vosté el vot en les properes
eleccions municipals? a)
Jaime MUlldo, del PP; b) Enric
Moya, del BLOC; c) Tere
Bmguillo, del PSOE; d)
Cm-los Yacoub, d'IU; e)
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A darrera hora d'ahir els funcionaris anunciaven un pacte

El BLOC critica la postura de l'Alcalde
davant el seu tracte amb els funcionaris

¡6J REDACCiÓ

El BLOC NACIONA
LJSTA VALENCIÀ
vol manifestar el seu

desacord amb l'actitud que l'e
quip de govel11 del pp està pre
nent amb els representants dels
treballadors de I'Ajuntament,
en relació amb les seues rei
vindicacions. Sense intentar
interferir en les negociacions
que mantenen les centrals sin
dicals representatives dins de
l'Ajuntament, però com a pmi
tmnbé implicada en aquest
procés, el BLOC es sent
menyspreat per part de l'alcal
de Jaime Mlmdo.

El representant municipal
del BLOC en la Taula de
Seguiment de l'Acord del
Personal Flmcionm'i i dél
Conveni coJ.Jectiu va ser
ignorat per part de l'alcalde en
la reunió del passat dimarts dia
17 de maig, al l'iglIal que els
va passm' a la resta de repre
sentants. L'absència de Jaime
Mlmdo va ser la sorpresa de
tots en aquesta reunió que ell
mateix havia convocat per
escrit, i a la qual sabia que els
representants sindicals el
reclamaven com a interlocutor
vàlid, en substitució del sr.
Cuenca. L'alcalde va preferir,
però, enviar novament al regi-

dor de govel11ació per tractar
els temes preestablerts en una
reunió anterior. Sembla que
Jaime Mundo s'havia compro
més també, a la mateixa hora,
en lma altra reunió del SEPI
VA tal com es va infonnm' en
la taula de seguiment. Amb
aquesta situació podriem pen
sar que l'alcalde ja no tenia
intenció d'acudir a la reunió
que ell mateix va convocar
mnb els treballadors i els seus
representants sindicals, del
contrari hagués desconvocat
alguna de les reunions: la del
SEPIVA o la de la Taula de
seguiment. Ell però va preferir
mnagm"-se i no donar la cm·a.

El representant muni
cipal del BLOC en la
Taula de Seguiment de
l'Acord del Personal
Funcionari i del
Conveni coLlectiu va
ser ignorat per part de
l'alcalde en la reunió
del passat dimarts

El BLOC NACIONALIS
TA VALENCIÀ fa mmlifest
que aquesta situació només
fOlma pmi del tarannà "obert i
dialogant" del nostre alcalde,

el qual ja ens té molt acostu
mats a perpetuar les situacions
conilictives. Ara, mentre els
funcionmnent. intel11 de
l'Ajuntmnent reclama una
sèrie d'intervencions que per
meten solucionar el conflicte
laboral que es planteja des de
fa temps, l'alcalde deu esperm'
que li passen les eleccions
abmls de "mullar-se" mnb
alglill compromís davant dels
traballadors de l'administració
local. I a veure si el temps ho
refreda tot una nUca. Mala
manera, aquesta, d'oferir als
ciutadans benícarlandosuns
serveis públics eficients.
L'Ajuntament demana a crits
un organigrama racional i
racionalitzat de tot el personal
laboral i funcionari, perquè el
que els benícarlandos volem és
que se'ns atenga bé quan anem

a la casa de la vila. Això però
requereix Wl compromís
valent i lm projecte de ciutat
que Jaime MWldo no té.
Nosaltres però, apostem per
llilS serveis públics de qualitat
(ja que els paguem entre tots)
i que responguen a les necessi
tats reals de Benicarló. Per a
això, però, cal assentar-se a
parlm' i a arribar a acords. Així
de fàcil sr. Mundo.

FUNCIONARIS
Per la seua pmi els Delegats

de la Jlmta de Personal, fun
cionm'is, i els Delegats del
Comité d'Empresa van indi
cm", a dalTera hora d'ahir
dijous, que "}'Alcalde de
Benicarló ens ha demanat
discull)eS, encara que això no
és cap excusa; ell ha pactat
en nosaltres per a que es
compleixquen certs punts
que teniem demanats des del
mes d'octubr~. Volem que
milloren moltes coses; de
moment hem adquirit aquest
compromis amb l'Alcalde,
però no hem signat res".

Les nUllores a les que ens
referim són: a l'adquisició de
nUllor material de treball i
vehicles municipals, i a la ren
dabilitat que volen que se li
traga als edificis municipals,
referint-nos a la Policia
Municipal.

Encara no
t'has subscrit a
L~ t;e~ J.e Ee~~~~fl;ltlÍ ?



FESTES PATRONALS 11 0
Uele::ida va ~putar-se el lloc amb Cella Brau Cerdà, del CF Benihort

Angela Rico Mundo elegida COlna Reina
de les Festes Patronals de Benicarló 1999

iÓ! ISMAEL M4TEU

Les Festes Patronals de Benicarló ja
comencen a ser notícia. En la Sala
d'Actes del Casal Municipal de la

nostra ciutat, va ser elegida, el passat dis
sabte dia 15 de maig, com a nova Reina
de les Festes Patronals 1999 la represen
tant de la Penya Taurina 'HermaJtos
Soro', Angela Rico Mundo.

Molta expectació'es va viure la vespra
da de dissabte en l'esmentat marc escollit
per a aquesta elecció, on va presentar-se a
l'elecció l'escollida Angela Rico, i Celia
Brau, representant del CF Benihort.

El President de la Comissió de Festes
de Benicarló, Javier Peña Esbrí, després

Angehl Rico, nova Reina de Festes, amb Miriam
Calvo, Reina de I<'estes de 1998 Foto Rodolfo

de la votació realitzada, va donar a conèi
xer a la guanyadora; al mateix temps
també va comunicar el nom de la
Dulcinea de Festes 1999, la qual serà
Anna Roig L1ort, veïna de la ciutat de
Barcelona. Aquesta reunia els requisits
necessaris per a poder ser Dulcinea, es a
dir, haver passat l'estiu a Benicarló com a
mínim 5 anys.

També cal destacar que es van presen
tar a les diverses xiques que formaran part
de la COlt de Dames de les Festes en
1999; aquestes són:

Maria Isabel Lluch (Club de
Colombicultura 'La Berúcarlanda');
Dèborah Maestro (Junta Local Fallera);
Anna Sancho (Unió Ciclista); Laura
L10pis (Penya 'Els Tararots'); Beatriz
Giner (Societat de Caçadors San

I-Iuberto); Teresa Garcés (Dones
Progressistes); Verònica García (Grup de
Danses Renaixença); Sonia Marzà
(Societat Filatèlica); i Erica Juliàn
(Dama Popular de la Ciutat de Benicarló);
a més de l'aspirant a Reina, Celia Brau
(CF Benihort).

Cal recordar, per a conclome, que l'ac
te va estar presidit per la Reina de Festes
de 1998, Miriam Calvo Maura, la qllal
va ser la primera en felicitar a Angela
Rico Mundo com a nova Reina de les
Festes Patronals 1999.

L'acte de presentació oficial de Angela
Rico Mundo com a nova Reina es farà el
proper mes de jlmy, on per supost, La Veu
de Benicarló estarà allí per a contar-ho a
tots els nostres lectors.

- 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 o VA A o RE ÇA: Passatge sant Blai 2/cantonada sant Jaume
Tel/fax 964.47.56.98 • 12580 Benicarló (Castelló)
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L'OlC participà en un seminari per millorar
els problemes de la desocupació de la dona

J6 O!'JC1NA D 'JN1ClATïVES COMUNmiRlE.'S DE 1iIEBALL DE L'AJUNTAMENT DE 1!IAlCUERA

Les Iniciatives NOW i YOlJTHSTART són Ics més treballades per l'OlC

L
"Oficina d'Iniciatives
Comunitàries de
Treball de

l'Ajuntament de Traiguera va
participar, els passats dies L3 i
14 de maig, en un seminari
transnacional celebrat en
Pàdua (Itàlia), dins de la
l¡ciativa COl1nmitària NOW.
Les entitats participants junta
ment amb l'OlC van ser
CESfO, de Pàdua (Italia), el
Consorzío Scuole Lavoro de
Bolonia (Itàlia), i Greta de
Nonnandia (frança).

Els -temes del seminari es
van centrar fonamentalment

en com millorar la situació de
la desocupació de les dones
als païssos i sobre els treballs
d'investigació que realitzen
cadasquna de les entitats sobre
qüestions que afecten al tre
ball de les dones.

Durant el semmmi va tin
dre lloc un acte públic al cen
tre de congressos' A. Luciani'
de Pàdua sobre 'El treball de
les dones a Emopa: experièn
cies, expectatives, i desenvo
lupmnent', el qual va exposm'
l'Oficina d'Iniciatives
Comunitàries de Treball com
a representant espanyol.

Aquesta va ser una ponèn
cia sobre les diferents varia
bles que en Espanya afecten al
treball de les dones, com la

segmentació horitzontal, i ver
tical, la necessitat de forma
ció, i la repercussió de les
cà.lTegues familiars.

IObserv:R~~;eRAMÍ~undano I

Pau electoral

J
aime Mundo ha utilitzat totes les
seues aptituts per tranquilitzar els
ànims dels treballadors públics de

l'Ajuntament. A última hora, i per evitar
mals majors Jaime Mundo ha aconseguit
un treva en les movilitzacions dels treba
lladors. L'objectiu de l'alcalde més tran
quil de La democràcia ha estat pactm' una
pau electoral que li penneta afrontar la
cmupanya i els comicis amb una certa
serenitat. Una serenitat que li fm'à falta si
vol governar quatre anys més amb majo-

lia absoluta. Una serenitat que ratlla,
moltes vegades, el meninfotisme i que li
permet a aquest home passar per davant
dels problemes com qui sent ploure.
Aquesta vegada però es juga molt. Ell i
el seu pmtit. Amansir les irades actituds
dels funcionmis li ha costat la canera
política a Cuenca. Mundo p, però, se'n
SUlt ben pm·at.

Si alguna cosa podem extreure'n d'a
quest intent d'acord mub els treballadors,
podria ser una gran por a afi'ontar la pro-

pera Legislatura sense maJona.
L'estratègia de suavitzar les actituds de
l'actual equip de govem, de pressa i en
l'últim moment, per estalvim'-se situa
cions compromeses el dia de la inaugu
ració de la piscina. Una inaugmació que
li podien aigualir Les movilitzacions sin
dicals prepm'ades per a aquest diumenge.
Una vegada més Jaime Mundo, l'home
tranquil, gnanya una batalla en la seua
llarga i duratrajectòria com a polític pro
fessional.

RÀDIO BENICARLÓ

EMISSORA MUNICIPAL
107.3 FM

Méndez Núñez, 91

Tel". 47 3544
BENICARLÓ

LA NOSTRA TELE

Avda. Marqués de Benicarló, 27
Telí. 47 1983

BENICARW



LOQAL~

Presentació de l'Escola de Vela,
Diver Esport i els Camps de Treball

.il'» REDACCIÓ

Tot i estar molt a prop de
les eleccions, la regi
doria d'Esports, o en

la seua mesura l'Organisme
Autònom d'Esports de
Benicarló, continua sense
citar a aquest setmanari per tal
d'acudir als actes de presenta
ció o rodes de premsa que
solen fer des d'aquests dos
estaments municipals.
Novament Marcos Marzal va
oblidar-se de que La Veu exis
teix; encara que per això
ningú ens furtarà el dret a
informar als ciutadans beni
carlandos de les tTes campan
yes esportives que es van pre
sentat· la passada setmana,
l'lc,scolade Vela, Diver Esport, i
els Camps de Treball.

La Sala de Plens de

l'Ajuntament (on no vam
poder estar per desconeixi
ment de causa) va comptar
amb la presència del regidor
d'Esports, Marcos Marzal;
de l'Infonnador Juvenil,
Walter ZorriUa; i d'Isabel
Queral, Coordinadora de la
Fundació Caixa Castelló, els
quals van ser els enCatTegats
de presentar aquestes esmen
tades activitats que es desen
voluparan dmant aquest pro
per estiu.

L'Escola de Vela es realit
zarà durant les dues quincenes
del mes de juliol, on pOdratl
inscrime's xiquetes i xiquets
amb edats compreses entre els
10 i els 14 anys. Les activitats
a realitzar seran barques,
wind-surf, i kayak; a més de

les activitats complementàries
com excmsions, taller i jocs.

Per la seua part Diver
ESPOlt, qne es fara' en Ies
mateixes dates, estarà destinat
a nanos de 8a 12 anys. Els
Camps de Treball es faran del

20 de juliol al 30 d'agost, amb
capacitat per a 30 persones,
amb 10 places per a discapaci
tats de qualsevol tipus.

Més infonnació en les ofi-
cmes d'Esports de
l'Ajuntament de Benicarló.

Acte de presentació de la
candidatura del BLOC

El Partido Popular
presentarà als candidats

;6¡ BLOC NACIONALISTA

El grup polític BLOC
Nacionalista Valencià,
té el gust de convidar a

tots els seus afiliats, simpatit
zants a tot ciutadà de
Benicarló, que ho crega OPOltú a
presenciar l'acte de presentació
oficial de la candidatma del par
tit per a les properes eleccions
municipals que es celebraran el
pròxim día 13 de juny.

Amb el lema 'Vine amb la
teua gent, vina amb el BLOC',
els nacionalistes es presentaratl
davant tot Benicarló aquest pro
per dissabte (demà), dia 22 de
maig, des de les 20:00 hores en
la tenassa del Parador Nacional
de Turisme 'Costa d'Azahar' de
la nostra ciutat.

El BLOC presentarà al jove
arquitecte Enric Moya com a
cap de llistallista.

A l'acabament de l'acte s'o
ferirà als presents un vi d'honor.

.il'» PARTlDO POPULAR

E
l President del Pat·tido
Populat' de Benicarló,
Francisco Moliner, té

el gust de convidar (en repre
sentació del seu partit) a tots
els afiliats i simpatitzants a
la presentació de la llista de
candidats del Partido
Popular de cat'a a les prope
res eleccions municipals.

Aquest acte tindrà lloc

aquesta mateixa nit (avui
divendres, dia 21 de maig) a
les 20:00 hores, i el lloc
escollit és el Parador
Nacional de Turisme 'Costa
d'Azahar' de Benicarló.

Aquesta presentació està
oberta a tots els benicat'lan
dos que dessitgen assistir.

Una vegada acabat l'acte
de presentació oficial, es ser
virà un Vi Espanyol per a tots
els presents.

FOTO - ESTUDIO CiSm:=to Oi ¡:O:ilIilAlCiÓn
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Avda. Méndez Núñez, 42 bajos

Avda Jacinto Benavente , 8 bajos

12580 BENICARLÓ
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El Mussol

Zona de reserva aquàtica

El mussol en lm principi va lloar la
voluntat d'aconseguir que la plaça
de la Constitució fora tota d'ús

públic i sense blocs d'habitatges poca
solta, però el temps li ha demostrat que
no tot el que llueix és or per això cada
vegada ha estat més força corrosiu amb
les actuacions que l'equip del pp ha
engegat en aquest lloc, ja que li ban
demostrat que la seua gestió dista molt
de ser acurada i assenyadà.

El mussol no entenia com la manca de
diàleg entre propietaris i el pp havien
obligat als plimers a cercar les seues
propietats per criar gallines; tampoc va
comprendre les raons que hi impulsava al
pp a executar a tota pressa un aparca
ment subterrani que feia perdre més d'tm
centenar de Hacs d'aparcament; després
va al'lucinar quan va guaitar que per
motius d'acontentar a les falles s'hi va
arrencar arbres, equipament infantil,
font, locutori telefònic, etc. tot per tal de

deixar-ho de pena.
El mussol pensava que davant de

noves eleccions municipals la febre del
pp de construir coses amb poc sentit
pràctic es controlaria una mica per no
tenir un efecte negatiu en la decisió de
tots aquells que tenen el cap per alguna
cosa més que portar barret o mantellina,
però veieJit l'obra que sobresurt ara dalt
de l'aparcament ha anibat a la conclusió
que el do del pp de sorprendre'ns amb
actuacions desconcertants és iUimitat.

El mussol no ataülla les raons que han
motivat al pp a desentendre's de contro
lar aquest projecte urbanístic i no parar
immediatament una obra, sembla per
posar-hi una font, que tindrà ml impacte
visual tant nefast que malbaratarà els
bons propòsits d'aconseguir una merave
llosa plaça per a tots i que finalment no
serà agradable a la vista ni gens segura
per la integritat física dels seus usu31:is.

El mussol no pot acceptar de cap de

les maneres la decisió del pp de voler fer
aquesta font alçada fora nivell i que a
base de formigó se li ha volgut donar la
forma d'tma mena de barca o millor dit
de vaixell petroler, segur3lllent en home
natge als que naveguen per la nostra mar
Mediterrània, i que farà que des de qual
sevol punt de la plaça s'hi tinga una visió
enlletgida de la mateixa.

El mussol discrepa de las soluciones
sense cap del pp que li donen a la nos1ra
ciutat un aspecte cada cop més barroe]' i
que moltes voltes obliga a modificar-ho
tot per la seua nul, la capacitat de preveu
re els efectes negatius que tindran, per
això està convençut que tard o d'hora
aquesta futura font anirà a terra perquè I
serà desagradable a la vista, inútil per no
aportar res de bo a la CilItat i problemàti
ca en el manteniment i conservació.

Fitxa de subscripció
NOM

DOMICILI

POBLACIÓ CP TEL.

COGNOMS

Se subscriu a LA tJ~ k E~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 I)agament: O Domiciliació bancària

Remeteu aquesta butlleta i la domiciliació bancària per 4.680 pts (52 nímleros, anual) a Associació Cultural la Feram de J
Benicarló (CI Sant Francesc, 95 Casal Mlmicipal • 12580 Benicarló)

§.\gnatura:

BANC/CAIXA"

d

Domiciliació bancària

de 199

AD=I""lli"'Ç"-'A'----- -'POBl.ACIÓ

NOM I COGNOMS DEL TITULAR DEL COMPTE

cp

Codi de Compte Entitat Sucursal Control Compte número

Senyors: els demano 9ue, fins a una nova ordre, atengueu els rebuts que els presentarà l'Associació Cultural la Feram de BeuicaJ"ló per l'im

port de subscripció a LA tJ~ k E~.

Signatura: d de 199
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"'L'Aplec Cant de les Comarques aquest

diulDenge en l'Auditori de Benicarló
Jl'JJ CICLE DE CONCERTS DE PIUMAVf<-lIA

El Grup de .Jazz Elemeuts va actuar divendres
llassat a l'Auditori MUl1iciJll\1

ta de públic. Una quinzena de persones
van fer gaudir amb aquest bon qumtet.

Per a concloure el cap de setmana, diu
menge dia 16, l'emoció musical va estm'
present al concert del trio de Trombó i
Piano, a càITec de José Enrique i
Constantino Cotolí Ballester, amb expe
Iiència al Palau de la Música Catalana.

Per a aquest pròxim cap de setmana,
continuaran els actes musicals progrmnats
al Cicle de Primavera: dissabte, dia 22 de
maig, hi haurà lill conceIt de Música
Contemporànea, a càlTec d'un grup de
Percussionistes, com sempre des de les
20:00 hores i en l'Auditori Municipal.

I per a aquest diumenge, dia 23, està
previst 1'Aplec Cant de les Comarques, on
gran quantitat de músics de tot arreu
actuarml en Benicarló (Auditori).

lL_a_v_e_U_d_e_l_c_i_n_e_m_a_L PER M.J. MuRPHY

Las fuerzas de la naturaleza

El passat cap de setmana va ser un
dels més intens en quant a concerts
de música, dins dels actes progra

mats al XIXè Cicle de Concerts de
Primavera que organitza conjuntament
l'Organisme Autònom de Cultura i les
diverses entitats musicals de Benicarló.

PIimerament divendres, dia 14 de
maig, en 1'AuditOli Mlmicipal vam poder
gaudir d'un concert de Jazz a càrrec del
grup Elements. Aquest grup va mostrar
una gamma de Jazz que ocupa un ampli
aspectre dintre de les possibilitats d'a
questa pràctica musical tant important al
segle XX.

Al dia següent dissabte, dia 15, es va
realitzar el concert de Quartet de Corda a
càrrec del quartet Coreili, conjunt de
molta qualitat però amb una poca respos-

FITXA TÈCNICA
DIRECTOR: 'Bronwen J{ ugfie.s
PRODUCTOR:Su.san .9I.rno!tf
GUIÓ: !Marc Lawrence
IMATGES: TJ[iot 1)avis
MÚSICA: Josfin Powef1
PROTAGONISTES: Sanara

'Buffocfi, 'Ben .9I.fjlect !Maura (lïerney,
i Steve Zafin

GÈNERE: amor
WEB: fittp:/huww.asyfum.coml
movies!forces_of-:"'1ature

E.I director Bronwen H.ughes e.ns
presenta !illa història d'mnor molt
espectacular, on 1'energia que des

prenen Sandra Bullock i Ben Affleck és
tan gran que ni Ull tifó podIia mnb eUa. El
mnor dels dos sobreviura a tots aqueUs
dessastres que es trobaran al llarg de les
seues vides.

La primera de les catàstrofes es pro
dueix quan l'avió on viatgen Ben i Sarab
(Affl:eck i Bullock) es SUlt de la pista de
vol. Ell salva la vida de Sm'ah i es troba,
des d'aquell instant, acoplat a una inespe-

rada companya de viatge. La involuntària
parella soiieix tot tipus d'accions acci
dentades, però Ben s'esglaia ímicmnent
quan descobreix l'atracció que sent per la
seductora i impetuosa Sm'ah.

Fruit d'aquest nou sentiment, Ben
decideix acudir a Nova York per tal d'a
nul'lar la boda que tenia previst fer.amb la
seua núvia, Blidget, una noia perfecta on
la seua mm'e està obsesionada en cassar
Ia. Quan ell deciceix no prendre matrimo
ni, Bridget agafa una fo.rta depressió, i
apareix pel mig el seu antienuvi.

AUTO ESTELLER ESTELLER IMPORT

¡!IIEAlI y a:DD.
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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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L
'Ajlmtament de Benicarló, més
concretament l'Organisme
Autònom d'Esports, ha organitzat

conjuntament amb la Diputació
Provincial de Castelló i la Federació
d'Esports Adaptats de la C01mmitat
Valenciana, el 'Meeting Internacional
de Benicarló', una proba de natació que
es realitzarà cada dos anys en la nostra
localitat.

En l'acte de presentació (on La Veu,

com sol ser habitual en les rodes de prem
sa organitzades per l'üAE, no va ser cita
da) van estar presents Marcos Mat'zal,
regidor d'Esports; i Pilar Javayolas, de la
Federació d'Esports Adaptats. Aquests
van parlar de que el 'Meeting' de natació
està destinat a persones amb discapacitats.

Amb motiu d'aquest 'Meeting
Internacional de Benicarló', la futma
Piscina Municipal (cobetta) s'inaugurarà
ext.raoficialment el pròxim diumenge, dia
23 de maig.

S'espera la participació d'uns 170
nadadors de diverses autonomies.

Entrega de prem·s del Xè Concurs
de Pintura i D·buix 'Vicente Giner'

J6J MARGD!

D
ivendres passat, dia 14 de maig,
al Saló d'Actes de la Caixa Rural
de Benicarló, va tindre lloc l'ene

trega de premis del Xè Concurs de
Pintura i Dibuix 'Vicellte Giner', que
com cada any organitza l'lES Ramón Cid
de Benicarló. '

Al mateix temps durant l'interessant
vesprada va tindre lloc la conferència de
Pasqual Patuel Cbust, professor d'Art
de la Universitat de València. Aquesta va
tractar el tema de 'Sorollay su obm', i on
el professor va ser aplaudit durant bona
estona per la qualitat i riquesa de les seues
paraules, fent una completa exposició del
tipus d'idees i de tot allò que va intentar
transmetre Sorolla.

El Jurat d'aquest concurs va estar COITI-

posatper Femando Peiró com a President;
com a Secretaria a Pepa Compte Ciurana;
i com a vocals, Vicent Meseguer Folch, i
Mario Sardiñas Sanchez.

Per a aquest concurs es van presentar
un total de 40 treballs d'alumnes de l'lES

benicarlando, els quals, dividits en dos
nivells, van quedar classificats de la
següent forma:

Nivell - A: ler Premi, concedit per
l'APA de l'lES Ramón Cid a LeÏl'e
Vicent, per l'obra 'Temps de Benicarló'.

2n Premi, concedit per l'Ajuntament
de Benicarló, a Javier Ferreres, per l'o
bra 'Atanlecer en Alcalà de Xivert'.

Accèssit, atorgat per Bancaixa, a
Lorenzo Bornis, per l'obra 'Callet Lo
Roig'.

Nivell - B: ler Premi, concedit per
l'Ajuntament d'Alcalà a Patricia
Muiños, per l'obra'Cala Puntal'.

2n Premi, concedit pel Ramón Cid, a
Maria J. Garcia, per l'obra 'Lli JJelleza
de Bellllssal' .

Accèssit, atorgat per Bancaixa, a
Esther Giner, perl'obra 'Sallta Bàrbera'.

ACTE DE PRESENTACIO
Candidatura

BLOCe Nacionalista Valencià
naciOllaÜSIt1\'(.t!enciú 22 de maig a les 20:00 hores

Parador de Turisllle
Vine amb la teua gent, vine amb el BLOC

•
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Presentació d'Infoville Plus en Benicarló,
les ciutats digitals s'incorporen a la societat

¡l'¡¡ iSMAEL MATEU

A quest passat dijous,
dia 20 de maig, es va
presentar per a tots els

ciutadans de benicarló
'lnfoville Plus', un projecte
de la Generalitat Valenciana
que ofereix als ciutadans,
coordinats pels seua ajtmta-

Infoville PIliS t'ofereix la possibilitat d'estar cOllectat a llitemet i a
IlIfovillc pagant una ilnica quota d'inscripció de 5.800 pessetes

dans els aventatges d' [nfoville
Plus, el qual està ubicat en la
Placeta del Bous de Benicarló.

En aquesta oficÍJ1a mòvil
d' Infovi1le Plus trobarem més
d'una desena d'ordinadors
conectats a Infoville (i per tant
també a Internet), una sala de
projeccions, i tota una sèrie de
material tecnològic que està a
l'abast de tothom.

Fundació OSVI (Oficina
Valenciana per a la Societat de
la [nfonnació), Antonio
Peral; i de l'Alcalde de
Benicarló, Jaime Mundo, així
com d'altres destacades perso
nalitats tant del món polític
com social de la nostra ciutat.

Un gran vehicle s'ha des
plaçat a Benicarló per a donar
a conèixer a tots els seus ciuta-

ments, gran nombre de serveis
d'infonnació a la qual es
podrà accedir des dels domici
lis particulars i des de les
empreses.

L'acte de presentació va
comptar amb la presència del
Subsecretari de Modernització
de les Administracions
Públiques, José Emilio
Cervera; del responsable de la

r-~~""",--~----------"-~

Fins a 8 alumnes del R. Cid classificats Jler a la fase final autonòmica

L'Olimpiada Matemàtica amb sabor benicarlando
¡l'¡¡ iES }Ul!'vfÓN CID

El passat dissabte, dia 15
de maig, es va celebrar
a un centre de fonnació

de Vila-real, la Fase
Provmcial de la 10a
Olimpiada Matemàtica, la
qual va tindre molt sabor beni
ca.rlando.

L'lES Ramón Cid de
Benicarló va tornar a repetir
èxits, aconseguint classificar a
8 aJumnes participants per a la
Fase Final Autonòmica.

L'Olimpiada Matemàtica
es dividia en dues categories,
són sempre per edtats; aques
tes van comptar amb la
següent i exitosa participació
benicarlanda:

Categoria entre 12 i 14
anys; amb M.ikel A.·izaleta

com a Campió Provmcial, i a
més a més, amb tres classifi
cats més, com són Alfonso
Febrer, Mam1que Moreno, i
Maria Febrer.

En la categoria
entre 12 i 14 anys el
benicarlando lVIikel
Arizaleta va ser el
Campió Provincial

Per la seua part en la cate
goria edels grans, els classifi
cats de l'IES benica.rlando van
ser; Blanca Fener, Elena
Galve, Nuria Domínguez, i
Javier Gimeno.

Aquesta classificació els

dona dret a parhclpa.r en la
Fase Autonòmica, la qual es
celebrarà en l'Albergue
Juvenil de Moraira - Teulada
(Alacant), els dies 29 i 30 de
maig, on aniran acompanyats

pel seu professor, José Maria
Salam.

Si en aquesta es classifi
quen, la Fase Nacional serà a
Albacete del 25 al 30 de juny.
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I DE DIuMENGE A DIUMENGE

El CDB s'acomiada amb un bon partit:
Benicarló, 1 - AtSaguntino, O

16 DEL CASTILLO J SERRA NO

El lànguid comiat de temporada. del
CDB al Municipal de la Carxofa va
ser presenciat per poc menys d'un

centenar d'incombustibles espectadors. La
primera part va respondre a les expectati
ves que havia despeltat -millor adonnit- i
tots ens van avonir tant com vam saber.
Ben diferent va resultar la represa: dos
gols, bones uiangulacions, magnifics drí
blings... "fútbol de alta escue/a" que diria
el mesu'e Palanques. Pérez OUo va llegir
la cartilla i si les coses alTiben a sorlir bé
els valencians se'n van cap a Sagunt amb
més de sis gols a la maleta: una ocasió de
Raül al plimer lninut, u'es d'Emesto, dos
de Maza, dos com a mínim de Can'ulo,
una del debutant Christiarl Calvet. .. però
bé. /

Al poc d'iniciar'-se la segona part el
Benicarló es va avançar amb un gol mate
liaJitzat per Ernesto en desviar la trajectò
ria d'una falta llençada per Maza. Faltant
tan sols uns deu minuts per a l'acabament,
Flos va rebre una tar'ascada que l'à:rbiu'e
no va sancionar i va quedar-se estès a
telTa; els forasters van pensar que aquesta
era la seua i mentre el canterà es regirava
de dolor per l'herba van marcar en ple des
concert de la reraguarda local.

I poca cosa més. Si de cas destacar com
a noticiable que la banqueta local va ser
ocupada per tres pesos pesants de la plan
tilla: Àngel, Mateu i Jaime. Això no és
natural i hom pot pensar que hi ha un cert
desencís a l'equip.

Quan ja s'havia acabat l'esdeveniment
esportiu i me'n anava cap a casa vaig alçar
el cap per mirar d'on havia caigut una gota
d'aigua (?) que em relliscava per la testa i
els meus ulls van ensopegar amb el grup
escultòric que corona l'enu'ada al Camp:
un peu i una pilota de pedra. Naturahnent
vaig recordar que l'estètica almodovariana
de les botigues de ceràmica i taronges de
la vora de les caneteres s'havia, sense
remei, apoderat del meu poble. El matxo i
el pagés del camí Alcalà en són la prova i
culminació definitiva. Segur que si seguim
així no tardarem a veure els carTers empes
tats de nanets-fanal que ben bé podrien
substituir els pilons de la plaça de Fèrreres
Bretó. Si algú pensa que el llaurador beni
carlando és mereix un monument, pensa
bé; si algú creu que el monument que es
mereix és el de la famosa rotonda és que
se'n fot. I tot això per no parlar de l'estat
de deixadesa del pobre mariner aquell de
pedra que hi ha al port... Deixem-ho cóner
perquè si segueixo dient bajanades d'a
questes m'acusaran, amb raó, de ser un
Illal benicarlando. I per res del món vol
dria petànyer a aquesta subespècie de pai
sans que no desitgen més que la perdició
local. Però no es crega vosté que de beni
carIandos n'hi ha només de bons i de
dolents, què va! Pel cap baix en podríem
u'obar de més de cent classes diferents i
cada classe pensa que la resta de conciuta
dans no són bons benicarlandos o, el que
és pitior, no són ni benicarlandos. Ací en
té alguns exemples significatius: benicar
landos de pro, falleros, catalanistes, valen-

cians, backwards, amb accent religiós,
autèntics, benicarlandos més, més beni
carlandos, con enjundia, absents, republi
cans, marxosos que van a Vinaròs, gracio
sos, bonatxos, galTepes, rabiosos, llegan
yosos, de plorar, u'eballadors, tancats, ser
vicials, lIepantes, de la província de
Castelló i la Regió Valenciana, renegats,
rocieros, admirats de tot allò que ve de
fora, amb ameIicarla... i sobretot, sobretot,
benicarlandos-benicarlandos.

I del futbol què? No res. Diumenge
vinent s'acaba al Camp de l'Almassora
una de les temporades més tedioses que
recordo. Segur que els dos mesos de des
cans i la renovació de la plantilla ens per
metTan d'oblidar-ho tot i começar amb
novelles il-lusions. La competència a la
comarca serà forta i potser siga el moment
de tractar de confeccionar' un equipet amb
gent de casa que sue amb dignitat la sama
neta.

Voldria acabar donant les gràcies a la
Direcció de La Veu per haver fèt justícia
amb el meu nom a la columna de col-labo
radors. Mon fill ara ja no es pensa que son
par'e és un impresentable arreu, ara sap
que és un impresentable fet i dret.

La propera seunana, si Déu vol i a peti
ció d'un iugentnombre de persones hwna
nes que m'ho han demanat personalment,
li prometo que aquesta pàgina l'ompliré en
castellà.

l Wl interrogant per a la meditació.
Vosté s'ha fixat, perspicaç lector, que l'in
combustible Ismael Mateu té una retirada
als bessons de Boer ?

estudio~

~ &

Fotos en una hora
Plaça del Mercat, 1 Benicarló

. Telèfon: 96447 1432

.* Taller: Partida Les Tosses

'fi" 964 76 50 76 CÀLIG

'r
'fi" Mòvil 98961 76 07

Partic.: Passeig Febrer Soriano, 49

'fi" 96447 11 19 - 964 473777
Pinit~c.níJl

12580 BENICARLÓ (Castelló)TüMAs·s.L.

-
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No ascendiran com a campions de ~rup, però encara poden muntar

El Proyastec aconsegueix un triomf
davant el Manresa que no servirà lllolt

Ell)royastec Beyso FS llot ser el millor segon de tots els grups de
la Nacional' A' de futbol sala, i aspira a l'ascens

J6 KOSECK! MATEU

Proyastec-Beyso FS - 7
Chus; ParTa, Valera,

Fabregat, Josema·· cinc inicial
Juan Paredes, Joan Bel, i Nano
SeITa.

Manresa - 5
Clemente; Molera, Pineda,

Rarnírez, TarTiàs- cinc inicial
Esteban, David, i Vil1anea1.

Àrbitres: Puig i López,
d'AJgemesí; els quals van tin
dre una actuació molt inegu
lar', tot i que no influiren al
marcador fina!.

Amonestacions: Van mos
trar'-se targetes grogues als
locals Valera, Josema, Óscar,
Nano Sena i Fabregat; i als
visitar1ts Ramírez i Villancal.
Tar'geta blava per al jugador
del Manresa Molera.

Gols: I-o (l'nin. 1) Valera;

I-I (min. 7) Pineda; 2-1 (rnin.
16) Paredes; 2-2 (min. 21)
David; 2-3 (min. 22) David; 3
3 (min. 24) Fabregat; 3-4
(min. 26) David; 4-4 (min. 30)
Fabregat; 4-5 (min. 32)
Villaneal; 5-5 (min. 36) Nano
Sena; 6-5 (min. 37) Josema; i
7-5 (min. 40) Valera.

La victòria de! Proyastec
Beyso de Benicarló
davant el Manresa, 7-5,

no serVIra per a aconseguir
l'ascens a divisió de Plata com
a carnpió de grup, ja que
aquest serà el Girona. Però el
més possitiu és que els homes
de Miki són ara per ara el

millor segon de tots els grups
de la Nacional' A', i per tant
s'ascendiria directament.

El partit va ser tot un espec
tacle, al minut 1 Valera va
posar el pIimer gol al mar'ca
dol', encar'a que el visitant
pineda als set minuts igualava
el casiller. Les ocasions es van
alternar en aquest primer
periode, gaudint de moltes
més el conjunt cadufero; Juan
Paredes feia el 2-1 als 16
minuts i s'anibava al descans.

En la represa els visitants
van eixir molt forts i es van
posar per davant al marcador
fins a tres ocasions (2-3, 3-4, i
4-5), però els locals Fabregat
(dos vegades) i el Nano Sena
va anivellar el partit.

A l'acabarnent Josema i
Valera van fer els gols de la
trarlquilitat.

L'espectacle de joc i ocasions va significar que la temporada acabés amb un 3-0

El CDB Juvenil eludeix la promoció de descens golejant

-

J6 KOSECK/ MATEU

CDB Juevnil - 3
CD San Pedro - O
Alineació del CDB Juvenil:
Sànchez; Lluch, Rodolfo

(Bosch, mino 79), Díaz, Lucas
Centelles; Gotzon (Flos, mino
63), DaIli Sena, Calvet;
Abella (Ivau, mm. 73);
Monfort (Gonzalo, min. 60) i
Aparicio.

Gols: I -o (min. 36) després
de l'eixida d'un còrner gran
gol de MonfOlt; 2-0 (min. 51)
Abella de fOlma espectacular;
i 3-0 (min. 90) quan s'acabava
el partit Dani Serra va rubricar
la golejada.

Àrbitre: bé en !inees gene
rals, encara que nrviòs.

Incidències: partit jugat al
Municipal de 'La Carxofa'
mnb unes 200 persones per a
presenciar e! decisiu encontre
per evitar la promoció de des
cens entre el CDB Juvenil i el
CD San Pedra.

Enhora bona a tots els
jugadors, tècnics, i
directius del CD

Benicarló Juvenil que van
aconseguir, el passat dissabte
dia 15 de maig, evitar la pro
moció de descens en un gran
partit jugat davant el CD San
Pedra, al qual golejaren per 3
gols a O.

Els homes dirigits per
Ximo Pérez van eixir menta
litzats en aconseguir la victò-

ria, i no només van aconse
g¡.ur-Ia, ja que també van des
plegar' un bon joc dintre de!
teneny de joc.

Lucas Centelles va realitzar
un gran partit en la posició de
lliure, i tarnbé va ser molt bó
el treball de MonfOlt al centre

del cmnp.
El San Pedra només va

xutar' una vegada entre els tres
pals durar1t tot el partit; men
tres que el CDBJ va fallar
moltíssimes, Monfort, Abella,
i Dani Sena van ser els goleja
dors d'una gran vesprada.
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El benicarlando Armando Alvarez va guanyar el
Tro(eu de Ball de Competició a Badalona

, ,

Vinaròs A - Aleví B
Aleví C- Vinar. B
Torren. - Benjamí A
Vinar. A -Benjamí B 1-1
Benjamí C - Vin. B 10-1

Segarra; aquests es troben en
la 4a posició.

La resta de resultats van
ser:

Torrenostra - Aleví A 3-9

TRES ;;Se'N M.ULTITUD
" 'OE'·FOV~NTES

Aquest esport, d'exhibició a l'any
2000 i olímpic al 2004, té gran quantitat
d'adeptes en tota Espanya, i figures fona
mentalment a Barcelona. Es composa de
10 balls en dues modalitats, estàndar
(vals vienes, vals anglés, tango europeu,
slow fox, i quiestep), i llatí (samba, cha
cha cha, mmba bolero, pas doble, i jive).

Avui dia ja podem gaudir a la nostra
localitat del preparador d'excepció que
necessitem,

Un ballador de competició, número I
en Espanya, que va a impartit cursos per
a xiquets des dels 6 anys fins als 99, en
diversos gmps per nivells. Per a més
infonnació posar-se en contacte anlb el
Gimnàs MADISON.

Buj va saber controlar en tot
moment l'equip de La Vall,
encara que l'encontre va estar
marcat per la igualtat al mar
cador.

L'Infantil 'A' va ser gole
jat novament, en aquesta oca
sió va se-ho per l'Infantil 'A'
del Club La Vall, els menuts
van caure per 1-9. Tot i la
derrota els infantils es troben
en la 10a posició de la classi
ficació.

Per la seua part l'Infantil B
va guanyar al Sant Mateu per
3-0, en un excel-1ent partit
dels homes de GregOlio

J6 CF BENlHDRT

El CD Castelló va
guanyar a .La Vall ¡ja

és 4t classificat

El Cadet del Benihort va
aconsegmr un impor
tant triomf el passat

dissabte al Camp Municipal
d'Atletisme de Benicarló
davant el Cadet 'A' del Club
La Vall (2-1), els bel1lllicar
landos van den'otar al 31' clas
sificat i ara es coloquen al 4t
lloc.

L'equip dirigit per Anta

J6 GlA1NAs MADJSON
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El passat mes, ~n la ciutat de
Badalona, un altre benicarlando
d'excepció, Armando A.1varez, va

guanyar el Trofeu de Ball de Competició,
aconseguint un excel-1ent primer lloc. _

Annando va anibar des de Riga
(Letònia) el passat mes de juliol, i dmant
tot I 'hivern ha estat entrenant en
Barcelona.

Des d'ara impartirà classes al Ginmàs
MADISON de la nostra ciutat, classes de
Ball de Competició. Ell té, en aquests
moments el nivell de preparació més ele
vada de tot l'estat espanyol, i a.lTiba dis
posat a transmitir-ho amb ganes a la gent
de la nostra ciutat, Benicarló,



TOT EL QUE ES COU A BENICARLÓ I COMARCA

DIVENDRES 21
~ Conferència.
Organitzat per la
Germania de Joves, con
ferència 'Història del
País Valencià, la Guerra
de Successió', a càrrec
d'Antonio Royo
(Historiador).
Lloc: Sala d'acte de la
Caixa Rural.
Hora: 19:30 hores.
DIVENDRES 21
~ Presentació del PP.
Organitzat per Partit
Popular de Benicarló,
acte de presentació oficial
de la Candidatura del pp
a les properes eleccions
municipals.
Lloc: Parador Nacional.
Hora: 20:00 hores.
DIVENDRES 21
~ Teatre.
Organitzat per l'OAC,

teatre a Benicarló amb
l'obra 'Me sale de mi
cabecita', de Alexis
Valdés, una comèdia molt
divertida.
Lloc: Auditori Municipal.
Hora: 22:00 hores.
Preu: 500 pessetes.
DISSABTE 22
~ Concert de Corda.
Organitzat pel BLOC
Nacionalista Valencià,
acte de presentació oficial
de la Candidatura del
BLOC a les properes
eleccions municipals.
Lloc: Parador Nacional.
Hora: 20:00 hores.
DIUMENGE 23
~ Àplec Cant de les
Comarques.
Cicle de Concerts de
Primavera, Àplec Cant
de les Comarques.
Lloc: Auditori Municipal. amb l'ob.·a d'Alexis Valdés 'Mesale de mi cabecita'

(No mires atréts', dralna romàntic al Capital
Acció en 'Entre ladrones' al Regio Cinema de Benicarló

LaUl'ent HoU)' i ci cantant Jon non Jovi, protagonistes de 'No mires atrlÍs'

J6J REDACCIÓ

No mires atuís (Capitol), dirigida per
Edward BW1ls, i protagonitzada per Lamen
Holly, Jan Bon Jovi, i el mateix Edward Bru1ls,
ens trobem amb la història d'amor on s'ajunten
novament les classes lTeba11adores amb un
drama romàntic.

Claudia és una atractiva dona que disfruta
de la vida rutinària juntament amb Michael, el
seu nuvi, amb el qual porta una relació estable
des de fa molts anys. La vida per a ella és molt
aborrida, a més a més, té que suportar a la seua
depressiva mare, i a una gennana en plena edat
d'adolescent. L'arribada de Charlie, el seu
antic nuvi, pot fer canviar la situació.

Entre Ladrones (Regio), l'acció
estarà aquesta setmana al Regia, un film on els
lladres seran els protagonistes d'una història
d'allò més trepidant. Els enxamparan?

Molta emoció al Regia de Benicarló.
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Divendres
22:30

Dissabt~

19:45 i 22:30
Diumenge

]7:00, 19:45 i 22:30
Dilluns

19:45 i 22:30
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Divendres
] 9:45 i 22:30
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22:30

Dissabte
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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
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