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El BLOC entusiasma els assistens en el seu míting central

Acte Multitudinari del BLOC
PSOE:

deixarà de ser la
segona força?

PP:
aconseguirà la

majoria absoluta?

Amb la participació del FC Barcelona,
Pamesa, CB Zara20za i Benicarló

La Veu descobreix el I Torneig '.
Internacional de Bàsquet Infantil
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.&- Moltes panissoles per al
r PSOE. "Sj estàs rabiós,
rosegaseba", sempre s'hadit. Quatre
anys d'antidemocràcia, i silènci al'a
juntamentels han portat: molt prop de
la histèria Ara bramen com a deses
perats i realment no saben ni que
diuen ni que es pregunten. Qui vol
pactar amb qui? PP-PSOE
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~ Panissoles a punta pal
r per al PP. Els ne1Vis que
tenen no són per temor a perdre la
majoria absoluta, són per temor a
perdre el 18 quilos, si 18, que s'en
butxaquen cada any per no fer res.
Despré ens volen fer creure que tre
ballen pel poble.
Per si de cas, que preparen tila
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C Editorial
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A
mb les paraules de Juli Cèsar abans de creuar el Rubicón, comen
cem l'editorial de l'última jornada electoral. Caracteritzada pel
bon treball fet pel BLOC, pels nervis del PP, per l'absència del

PSOE i per la nul·la presència, tret de plafons i pancartes, d'EU i UV
El ritme electoral durant els últims quinze dies la marcat la candidatu

ra del BLOC-ELS VERDS, a, tots els nivells. Han sortit al carrer per
difondre el seu missatge de "Benicarló és capital" a tots els sectors de la
ciutat (pescadors, llauradors, comerciants, treballadors, mestresses, etc.)
des de la il·lusió que dona el gaudir d'un exceHent projecte per aconse
guir ser la força política decisiva a l'ajuntament.

Un PP a remolc, fins i tot en el seu segon programa electoral a tot color
que no va eixir fins els últims dies de campanya, perquè inicialment
només n'hi havien fet un en blanc i negre i compartint cartell amb l'au
tonòmic del Sr. Fabra. Un PP que només ha parlat del BLOC, sabedor
que és l'únic que li pot llevar la majoria absoluta.

Ara ja està tot fet i dit,ara cal donar el nostre vot a la gent que creiem
que realment durant els propers quatre anys treballarà per un Benicarló
amb futur, per un País València modern i per la construcció d'una Europa

{dels pobles més solidaria i justa; a la gent que vol fer una política des del
compromís i la coherència; a la gent que és l'única garantia de futur i de
progrés per al proper segle XXI. El 13 de juny és la cita.
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EL TEHA DE LA Sffi1ANA [2]
Àn2e1 'Pichi' Alonso, Josep M. Pañella , i Enric Moya van ser els principals prota2onistes

Més benicarlandos amb el BLOC
que amb el President Zaplana

La marxa ciclista del BLOC va ser mo!t ben rebuda
A l'acte cenlt'al de Campanya del BLOC d'ahir nit va assis-tir moltíssima gent a donar-li suport

Enric Moya, Josep Ma. Pañella i Angel Alonso a l'acte central del BLOC

les molt enceltades on explica
va els propòsits del BLOC:
"hem fet una campanya dife
rent, hem tingut contacte amb
tots els sectors de la població,
la gent cada vegada té. més
confiança amb l'opció del
BLOC, perquè és ina opció
nova, iHusionant, amb capa
citat de governar i treure a la
nostra ciutat de la situació de
descrèdit en que es tmba",

Per al candidat el seu pro
grama lluita pel progrés econò
mic de Benicarló, per tornar a
recuperar la seua dimensió
industrial, i agrària, "cosa que
tots enyorem". Per a conclome
la seua inteIVenció va afumar
que "conseguirem trencar la
majoria absoluta del PP, tant
poc productiva per a
Benicarló. Treballem per a
que Benicarló siga el motor
del desenvolupament comar
cal, perquè per a la gent del
BLOC, Benicarló és capital".

Destacar que el BLOC en
aquesta setmana ha visitat les
escoles i els instituts, el Mercat,
IFF, va presentar la seua WEB, i
va fer una mmxa mnb bicicleta.
Avui conclomà la cmnpanya
mnb una pressa de contacte amb
tots els comerços de la ciutat,
"un per un".

Un altre dels destacats pre
sents va ser Josep Maria
Pañella, candidat autonòmic
per Castelló a les COlts pel
BLOC, i que va inicim', junta
ment mnb Pere Mayor la seua
campanya electoral a Benicm'ló,
donant-li Ima especial
importància a la nostm pobla
ció, Pañella va afumar que
"Enric Moya i el seu equip
està realitzant un gran treball
per tal d'arribar a l'Alcaldia,
un esforç que segurament
serà recompensat pel ciutadà
de Benicarló".

Finalment va produu'-se la
intelvenció estelar Enric Moya
candidat a l'alcaldia de
Benicm'ló va tindre unes pm'au-

Treballem per a que
Benicarló siga el
motor del desenvolu
pament comarcal,
perquè per a la gent
del BLOC, Benicarló
és capital

També va destacm' la presèn
cia del tècnic i analista de fut
bol, i exjugador del FC
Bm'celona, Espanyol, 1

Zm'agoza, Àngel Alonso
'Pichi', el qual va donar SUPOlt
com a benicarlando a aquest
nou projecte del BLOC en la
nostra ciutat, Pichi va afumm'
que "am b la il.lusió i capacitat
d'aquesta candidatura del
BLOC, Benicarló donarà un
gran pas per al seu pmg¡·és".

de la llista de candidats del
BLOC, Amparo Anglés i Ximo
Bueno, i posteriIment Isabel
Muñoz i Joan Manuel Ferre van
intelvindre en un diàleg públic
on van comentar tota \' evolució
que està sofrint el BLOC durant
aquests anys i en aquesta cam
panya; expli.cant també el per
què cal votar a aquesta força
nacionalista.

.IÓ! REDACCiÓ

L a cmnpanya electoral per
a les properes eleccions
municipals arriba avui a

la seua fi, demà dissabte, dia 12
de juny, serà la tradicional jor
nada de reflexió, i com tothom
sap el diumenge 13 serà el dia
on tots podrem exercir el nostre
dret com a ciutadans,

El BLOC Nacionalista
Valencià, que en aquesta cmn
panya ha estat el pmtit més actiu
en la població, va tmlcar \' es
mentada mnb un Acte Central a
\'Auditori Municipal, i va fer
ho ahiI' dijous 10, en una nit on
els benicm'\andos van plenar el
recinte municipal.

L'acte va ser reahnent espec
taculm', els 17 candidats del
BLOC van acabm' l'acte de
presència a l'escenari, cadasqun
mnb una lletra fent un cmtell
mnb el seu lema 'Benicarló és
capital', i els més representa
tius van encaITegm'-se d'expli
car mnb quines idees afronta
aquest pmtit les properes elec
cions, L'acte va iniciar-se amb
un video d'uns 10 minuts on es
repasaben distints moment de la
cmnpanya electoral. Sobre tot
mnb actes de cml'er adreçats a
tota la gent de benicarló,

Seguidmnent, dos membres



~ fLECCfONS f-1JNfCfPALS
E.Moya: "el pp té molts interessos en que ENACO compre els terrenys"

El BLOC no recolça al pp en la creació d'una
superficie comercial als terrenys de Palau

Els terrenys de Palau seran venuts a l'empresa ENACO per a llUC

realitzc una gran sUllcrt'ícic comct'cial, pcrjudicial pcr a 8euicarló

~ REDACCIÓ

Durant aquesta setmana
de campanya electoral
el BLOC

Nacionalista Valencià de
Bencarló no s'ha oblidat dels
problemes que continua tenint
la nostra ciutat, i com ja va
sent habitual, va convocar una
roda de premsa per tal de acla
rir la postura que adoptarà el
BLOC davant la imninent
adjudicació dels terrenys de
Palau a l'empresa ENACO,
tal i com va anunciar Carlos
Fabra al passat míting realitzat
a Benicarló.

El candidat a l'alcaldia de
Benicarló pel BLOC, Enric
Moya, va comentar primera
ment que "aquestes gestions
s'han realitzat amb molt d.e
secretisme per part de l'e
quip de govern del PP, con
cedint-les finalment a l'em
presa ENACO". El represen
tant nacionalista va comentar
que' '.'el. PP benicarlando té
molts interessos per a que
aquesta gran superficie
comercial s'instaUe a
Benicarló. I creiem que
Francisco Moliner té també
molt d'interés, tenint en

compte que mai ha fet res
per portar coses a Benicarló
des de la seua posició de
diputat autonòmic".

E. Moya: "Francisco
Moliner (PP) té també
molt d'interés, tenint
en compte que mai ha
fet res per portar coses
a Benicarló des de la
seua posició de diputat
autonòmic"

Com es va destacar en
aquesta compareixença davant
la premsa, el BLOC no
recolçarà aquesta adjudicació,
i Moya va destacar el tres
motius principals d'aquesta
negativa: "primerament exis
teix una moratòria per a la
no construcció de noves
superficies comercials que
no es respecta", Per a Moya el
punt més impOltant és el
"segon, perquè no s'ha l'ea
Iitzat la contrapartida pre
sentada pel BLOC, la qual
estava feta amb el consens de
l'Associació de Comerciants
de Benicarló, on s'haurien
d'atorgar unes contrapresta-

cions econòmiques als nos
tI'es comerciants, es a dir fer
una polirica d'incentius on
els comerciants benical'lan
dos no pagàrien l'Impost
d'Activitats Econòmiques
(IAE), ni l'lml)Ost de Bens
Immobles (IBI), i promocio
nar els productes locals així
com turísticament la nosrtra
ciutat des d'aquesta gran
superfície comercial",
Tampoc cal oblidar el tercer
"perquè aquesta sèrie de
contrapl'estacions -hi ha fins
a 25- no s'han tingut en
compte en cap Ple
Municipal.

Enric Moya no va dubtar en
declarar que "aquest tema
suposa un engany per al

comerciant benicarlando, ja
que fa pocs dies Zaplana va
comentar que la venda de
Palau estava en punt mort
degut a la moratòria". També
va presentar dades de
l'InfOlme de Consel1elia on
s'afinnava que la creació
d'tma gran superficie al
Maestrat "no és favorable per
al comerç tradicional de la
zona, i que desaconsella la
creació d'altl'es superfícies
en la comarca".

El candidat del BLOC va
concloure dient que "no serem
còmplices de la política del
PP, perquè defenem al xico
tet i mitjà comerç de la nos
tra població".

El pp va concloure la campanya fent política de carrer

~ iSMAEL MATEU

D urant la segona setma
na de ca.mpnaya elec
toral els candidats del

Partido Popular de la nostra
ciutat s'han dedicat ha realit
zaruna política més modera
da, una política de carrer.

Els membres del PP van
iniciar la setmana amb l'entre-

-

ga als ciutadans de Benicarló
dels Programes Electorals, els
quals han estat repartits gratuï
tament durant tota la setmana.

L'equip encapçalat per
Jaime Mundo, després del
seu principal acte amb
Zaplana i Fabra de la passada
setmana, s'ha decidit per l'es
mentada política de caner.

Per als populars "a hores
d'ara el Ciutadà de Benicarló

ja té decidit ha qui vol de
votar, per tant ens hem dedi
cat ha visitar certs llocs
estràtègics de la nostra
població", ens indicava lm
membre del PP.

Al respecte d'aquest tema
els populars s'han dedicat a
repartir els programes i tractar
amb la gent aI Mercat Central,
al DirneCl'es, i altres zones de
Benicarló.

E



Un dels cartells amb els quals es promocio
na a Hèctor Villalba, Candidat a les Corts

recolçar, i miUorar. A més a més, hem
de millorar les conexions amb ciutats
veïnes com Peníscola i Càlig per donar
a conèixer el nostre comerç".

Pel que fa a l'agricultura la major i
millor promoció de la carxofa és una de
les seues prioritats, també "s'ha d'acon
seguir establir una conservera, com
s'ha fet a Torreblanca, crec que això des
de l'Ajuntament no s'hauria d'haver
permés, ja que en Benicarló hi ha molta
més producció".

Per a concloure Caludio Moliner va
dedicar unes paraules per a la juventut,
degut a que tenen previst "la realització
d'una zona d'oci al costat del poliespor
tiu, i on poder fer totes les activitats que
desitgen els joves i no tinguen que eixir
de Benicarló".

iÓ MARODJ

ELECCIONS MlNtClPALS 0
Claudio Molinet; uv, va

comentar el seu programa

El candidat a l'alcaldia de Benicarló
per part· d'Unió Valenciana,
Claudio . Moliner, va comentar,

per als lectors de La Veu, el seu programa
electoral i quins són els objectius traçats
per aquesta força nacionalista en aquesta
nova legislatura.

Fer progressar Benicarló, "perquè està
molt estancat", és una de les consignes
que Moliner té com a prioritat política
dins del seu programa. "Estem perdent la
indústria en Benicarló, hem de portar
noves empl'eses, i millorar els accessos
al nou Polígon Industrial, per potenciar
la indústria en la ciutat".

A nivell de comerç Moliner va destacar
que "el petit comerç és el que s'ha de

Burguillo conclourà
campanya a Morella

Conega les propostes
de Yacoub, EU

Els membres del grup polític d'Esquerra Unida, encapçalats pel'
Cados Yaconb, durant el meeting celebrat al Casal Foto A.Lll/ch

iÓ lSAIAEL MATEU

E
n setmana de tanca
ment de campnaya el
PSPV-PSOE de

Benicarló, tot i no realitzar
cap meeting més, ha estat llil

dels partits polítics més actius
de la nostra localitat, i com no
amb la seua candidata a l'al
caldia, Tere Bmguillo, com a
pIincipal protagonista.

Dmant tota la setmana els
socialistes benicarlandos han
estat realitzant 1ma campanya
porta a porta, destacant la
seua presència al Mercat
Central i al Dimecres per tal
de convime i compartir idees
amb els ciutadans de
Benicarló.

Un altre dels propòsits
aconseguit pel PSOE ha estat
l'acabament de la presentació
de diversos aspectes del seu
programa per tota la nostra
ciutat,; això va ser dmant El
passat dimecres 9 i dijous 10.

Per a concloure la campan-

ya electoral, Tere Bmguillo,
ha tingut temps també per a
recolçar la campanya del
PSOE a nivell comarcal, Tirig
i Rossel van ser els primers
pobles on va ssistir l'alcalda
ble socialista. l avui diven
dres, 11 de juny, últim dia de
campanya, Burguillo con
clourà la campanya als micrò
fons de la Cadena SER
Maestrat de benicarló, i en lm
gran meeting en Morella.

iÓ REDACCIÓ

El candidat a l'alcaldia de
Benicarló d'Esquerra
Unida del País

Valencià (EUPV), Carlos
Yacoub, va proposar, en un
dels seus actes públics més
impOltants d'aquesta campan
ya, la creació d'un Consell
Comarcal que coordine els
grans serveis públics i busque
la fOlma de financiar les infi'a
estructutres necessàries per a

millorar la qualitat de vida de
tots els ciutadans del Maestrat.

A més a més Yacoub plante
ja la construcció d'una planta
de reciclatge, un consell
comarcal de turisme, i la llibe
ralització de la A-7 per descon
gestionar la N-340: "és necessa
ri dissenyar una política que
supose un desem'olupament
alternatiu a l'actual, volem
un canvi social protagonitzat
per la població, i que aquesta
participe directament".

•



G LOCAL r OPrNrÓ
La Unió delDana s'ature la persecució

de que són objecte els llauradors
¡g'J) LA UNiÓ DE LLAURADORS I RAlv!ADERS - COAG DE BENiCARLÓ

L
a Unió de Llauradors i Ramaders
COAG de Benicarló vol fer saber
que danerament, està tenint lloc

una fOlta campanya per part del Servei de
Protecció de la Natura de la Guàrdia Civil
(SEPRONA), diIigida a multar als llaura
dors que realitzen algun tractament fito
sanitari i que no tinguen el corresponent
carnet de manipulador de plaguicides.

Aquesta circlilllstà.ncia, ha mcremen
tat, laja forta demanda de fonnació sobre
la matèlia, entre els llauradors, agreujant
se el desfaçament entre les necessitats de
formació i les possibilitats de l'accés a la
mateixa, sobre tot per la paralització d'a
quest cursos tant els de la nova solicitut,

com els ja aprobats, per la negativa dels
responsables de realitzar-los.

Benicarló compta amb més
de 300 llauradors a l'espera
de poder realitzar el curs de
manipulador de plaguicides
davant la negativa dels seus
responsables

El desfaçament entre la demanda d' a
quests cursos i la capacitat d'oferta de
l'administració és molt significatiu en
Benicarló, ja que en aquests moments

poden existirs més de 300 llauradors
benicar1andos, a l'espera de poder realit
zar aquests cursos i així poder accedir a
l'obtenció del carnet de manipulador de
productes fitosanitaris.

Per tant La Unió de Llauradors de
Benicarló exigeix la paralització de les
actuacions sancionadores que únicament
fan agreujar la situació d'un sector bas
tant castigat ara per ara. A més a més,
s'ha remitit lm esclit al Delegat del
Govern en la Comunitat Valenciana, a
Cm'los Gonzalez Cepeda, demanant-li la
ràpida solució a aquestes situacions
aliens a la voluntat dels nostres llaura
dors.

~------~Observatore M-u.ndano f-----.-..,.---,

PER J, R. RAMÍREZ

¡ Ara va de BLOC!

E'. 1panorama polític henicarlando es
. . presenta mcert. Per una oanda

estan les grans qüestions que pla
nejen entre l'opinió pública: ¿TÜ1di"à
laiIne Mlllld6 prou majoria per fer i des
fer al . caprici de Paco Moliner?,¿

•Obtindrà el BLOC més representm1ts
mllllicipals que el partit de Burguillo?, ¿
Estarà el Partido Comunista de Espanya
representat a l'Ajuntament?, ¿ Li ga¡;anti~.

ria C3rlos Yacoub' la majoria al pp. a
canvi d'una regidoria, com ja han fet els

seus a Alcalà? Aquestes i d'altres pre
guntes tindran resposta apmtir de la nit
del diumenge. En termes generals la
situació posa en evidència la Ü1f1uència
que pot tenir el vot indecís en els resul
tats. Sabrem si el grau d'abstenció en el
YSOE enfonsa les, ja de per sí, minses
esperances de la rosa. Sabrem tmnbé el
nivell de vot desencisat que pot aglutinar
el BLOC entre els progressistes benicar
landos. Sabrem si pmt d'aquest vot se
l'enduu el PC de Yacoub. Sabrem si el pp

va tant sobrat com aparenta. ( Recordem
al PSOElocal de fa vuit anys)

En definitiva, podrem averiguar si els
benicarlandos opten per repetir una majo
tia absoluta del PP, amb les mateixes
cares i els mateixos vicis, o si aposta per
regenerm' la vida politica i li dona la con
fiança a 1ma força com el BLOC.
Aquests, a la llarga sempre tindran la
clau, i l'esperança.

RÀDIO BENICARLÓ

EMISSORA MUNICIPAL
107.3 FM

Méndez Núñez, 91
Tel". 47 3544

BENICARLÓ,
Avda. Marqués de Benicarló, 27

Telf.47 1983
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LOQAL~
Festival Cinema de Peníscola va
iniciar-se alDb molta expectació

.iÓ! FESTIVAL DE CINEMA DE COA;JÈDJA DE PENÍSCOLA

Aitana Sanchez
Gijón, és la presiden
ta del jurat que selec

cionarà la millor comèdia
espanyola de l'any, d'entre les
set que opten als Premis
Calabuch d'aquest any que
són: 'Cha, cllll, cha',
d'Antonio Real; 'El milagro
de P.Tinto', de Javier Fesser;
'La niña de tus ojos', de
Fernando Trueba; 'La primera
noche de mi vida', de Miguel

Albadalejo; 'Los años btírba
ros', de Fernando Colomo;
'Muertos de Risa', d'Àtex de
la Iglesia; i 'Nada en la neve
ra', d'Nvaro Fernandez.

Durant aquestes primeres
jornades la gent està acudint
en massa a les reproduccions
que s'estan fent en Peníscola.
Com el Festival acava el dis
sabte, dia 12, la propera set
mana coneixerem els guanya
dors de tots els premis.

La propera setm ana coneixerem tot allò ocorregut al XI Festival
Internacional de Cinema de Comèdia dc Pcníscola. Foto~ arxiu

Campanya d'Edicació Ambiental: El Nostre Bosc 1998-99

Estudi i repoblació de la Basseta Bovalar

(¡¡nVlO DiEF(Rli4CiÓn
p~~»On~LY~¡(On~U(GOn

"r.ü H j ~u~':;~(n<!'H: (~ ~ ~';i_~t C~N~"

El passat divendres 4 de
juny els alumnes de
cinquè i sisè del

Col·legi Públic Mestre
Francesc Catalful de
Benicarló, aprofitant els actes
que l'escola organitza per
c01wnemorar el Dia
Internacional del Medi
Ambient, vam anar primer a la
Basseta del Bovalar per a fer
el seguiment dels arbres plan
tats els anys anteriors i els que
hem plantat enguany dins de
la campanya d'educació
ambiental Ajudem el Nostre
Bosc.

A les 9 del matí vam pujar
fins la Basseta en dos torns
amb microautocar i una vega
da allí després d'omplir els
fulls de seguiment de la nostra

FOTO· ESTUDIO

parcel·la i regar els arbres vmn
esmorzar.

Als voltants de les 11 hores
vam començar la segona pmt
de l'activitat: donm' la volta a
peu pel tenne com anem fent
els últim s anys i al mateix
temps aprofitar aquesta marxa
per observar l'ús de l'aigua a
Bemcm·ló.

Caminant des de la basseta
i pel camí dels Moliners vam
mlar a l'aljub de la Fossa del
pastor, passant primer per l'al
jub del camí de Càlig.

Mentre caminàvem vam
observar els conTeus de secà
que només necessiten l'aigua
de la pluja, els conreus de
regadiu on amb l'aigua extreta
de pous s'hi fa el reg per inun
dació de les verdures o per

goteig els tm·ongers. També
vam veure basses de tota
mena.

Després de carninm' força
quilometres vam anibar a
l'escola passada l'una del
migdia, però cal dir que va ser

Avda. Méndez NÚñez. 42 bajos

Avda Jacinto Benavente .
12580 BENICARlÓ ,8 baJos

tota una experiència interes
sant i divertida encara que una
mica cansada.

Alumnes de sisè del
Col'legi Públic Mestre
Francesc Catalan de
Benicarló.

TEl. 964470278
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Cursài~lectoral

E
l mussol quan tomarà a llegir
a~uest divendres La Veu serà cons
CIent que la: curSa electoral cap a la

conquesta del major nombre· p~~sjble de
cadires de la sala de plens eSt¡Í¡-à a punt
d'acabar i pe~·tanl a punt d'entrar en el
dia de la reflex:íó abans de dipositar el vot
que donarà o traw·à raons.

El mussol h~·~'stat un espectador més
de la moguda gè1;s polítics per aconseguir
el vot al sell,p!rtit amb repartiment de
programes; c~Lldidats donant voltes pel
dimecres oferi~(papers, paperetes i els
regals de sempfe., (PP encenedors i bolí
grafs amb gavina'af:~gida i PSOE clavells
rojos); cartells i pancartes a tot arreu, això
si amb força seny.

El mussol després d'observar la cam
panya del BLOC-ELS VERDS s'ha vist
obligat a modificar la seua idea de que
tota aquesta moguda servia de bell poc 3.ls
ciutadans a I 'hora de triar quina fonnació
política calia votar per tal que els repre
sentarà de la millor manera a l'ajunta
ment, sobretot perquè molts d'ells han

quedat bocaba:dat~del treball ben fet~el

Bloc. "",' <~~.
El mussol però manté la seua temor

que molts d'aquests ciutadans que ara
diuen que votar311 al Bloc per la ser la
millor opció per Benicarló, a l'hora de la
velitat es deixen portar més per les men
tides interessades del PP contant això si
amb el suport publicitari que la radio i
televisió estatal i autonòmica els dona, i
no facen finalment allò que inicialment
pensaven vow·.

El mussol però si que ha constatat que
la C31npanya del BLOC-ELS VERDS ha
posat molt nerviós al PP, fent-li perdre de
vegades el valor democràtic de la toleràn
cia per temor a perdre la seua majoria
absoluta i fins i tot l'alcaldia; així el Sr.
Motiner va dir d'ells que són llops dis
fressats de corders, ja que per a ell tots
són Uns eçoiogistes radicals; segur31nent
quall afi~ava això ja estava pensant en
l'oposició que farà el BLOC a l'última
promesa del pp de instal'lar al polígon
una incineradora de residus industJials

que genera les famoses dioxines dels
pollastres belgues.

I El' ,mussol també ha trobat de mala fe
que el Sr. Manya acusarà públicamènt al
BLOC d'actuar iHegalment per penjar
deu pancaltes a palmeres o faroles,
basant-se en que l'ordenança del Sr.
Cuenca que no permet mai fer-ho a ningú;
però immediatament el PP va envair els
carrers de la ciutat a1nb les seues pancar
tes i plafons amb la foto del Sr. Mundo,
fins i tot a la famosa farola de la retonta,
on han tingut que compartit espai amb les
de uv.

El mussol ha comprovat que aquest
neguit ha obligat al PP, a més de no dei
xar anar al seu candidat a cap debat
públic, a centrar les seues ctitiques més
ferotges contra la candidatura del Bloc
Els Verds i tanmateix a editar a tota presa
un nou programa electora~ a tot color per
intentar contrarestar l'efecte que ha donat
el del Bloc i el seu lema: Benicarló és
capital.

J,
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Teatre a Benicarló: Matrimonios
¡:t» ADR1fíN ESTELLER

El passat divendres 4 de juny va con
cloure la present temporada de tea
tre en la ciutat, organitzat per

l'Organisme Autònom de Cultura. La
companyia castellonenca de teatre 'Teatro
de la Resistencia' va representar l'obra
'Matrimonios', una adaptació de Hadi
Kurich.

Textes variats d'interés presents als
anomenats clàssics del segle d'or espan
yol. Cervantes, Velasco, Lope de Rueda,
Quevedo, Morientes, .... Tot això entre
llaçat amb la presència de l'esglèsia catò
lica, com a màxim exponent de la fe, la
unió humana. Destacar el seu decorat sen
zill però a l'hora cridaner.

El matrimoni, fins a que la mOlt els
separe (diu la Bíblia) excusa perfecta per

a que en ocasions l'home utilitze a la dona
negantAi' el dret d'auto realitzar-se;
'Matrimonios' parla de la falsetat de la fe,
en celtes ocasions, del poc que hem
avançat hwnanitàriament.

Comentar que com en la dalTera ocasió
en la qual va haver teatre en Benicarló,
l'aire condicionat va faltar. Sembla ser
que no es pot posar en funcionament per
què "saha el diferencial de la luz", es a dir,
que després de gastar-se l'AjlU1tament
diners en la seua instalació, ara no es pot
utilitzar perquè no han pensat que necessi
taven més càrrega elèctrica. Podem dir
que per a que comprar-nos un plat si no
tenim menjar.

I a més a més l'aire condicionat del
Mercat Central tampoc funciona, serà per
la mateixa raó? Senyors de l'Ajuntament,
on estan les soJ-1ucions per millorar mó.? La temporada de primavcra dc teatre a finalitzat

La veu del .
C.1.nema

PER M.J. MuRPRY

Plunkett y MacLeant!

FITXA TÈCNICA
DIRECTOR: Ja!(sSeott

PRODUCTOR: 'Tim 'Bevan

PRODUCTORA: Pofygram

GUIÓ: fJ?p6ert Waae

IMATGES: JOM Matfierson

MÍJSJCA: 'Em :ref[ner

PROTAGONISTES: fJ?p6ert

Carfy[e) J011-n-y..LeeMi![er, i .Li/o rry[er.

GÈNERE: aventures

DISTRIBUEIX: Pofygram

F
llItaven als rics... i tot s'ho empor- per iniciar una nova vida, mentres que
taven. El caos, ell1iberti.nantge i la MacLeane vol recuperar el lloc que li

. luxúria del Londres georgià és el ~;colTespon en la societat.
marc on aquesta parella de rufí·ans signa Ens trobem en la segona peHícula on
un pacte de senyors per aconseguir diners compmteixen protagonisme Jonny Lee
introduint-se en la lnillor clase de Ja Miller i Robert Carlyle, després de l'èxit
societat. La lleialtat i l'osadia dels bàn- de Trainspotting. També cal destacm' la
dals assoleix Ilúnits insospitables. presència de la bella Liv Tayler, que anlb

Una autèntica -producció d'aventures Je paper de Lady Rebeca, farà de rica
que conta les històries que viu \Yill, ,mistòcrata que vol canvim' les típiques
Plunkett, un xic de clase bai~a, i del jove costums i les estrictes tradicions.
aristòcrata James MacLeane, que, urnts Important també el treball que es va
pels avatm's del destí, decideixen empren- realitzar al rodatje, on es van passar vuit
dre junts una nova vida al marge de la llei setmanes a praga i dues a Londres, amb la
per a velll'e complides les seues ambi: direcció' del úlcombustible ]ake Scott.
cians. PlWlkett desitja viatjm' a Amèr'ica

0- • ;,

,.ESTELLERIMPORT

y

AUTO ESTELLER

ISEATI
Comunica a s~'~ ~iíente~, q~~ debido a las reformas efectuadas, para dar Oli mejo;'s~;~icio, la entrada

i .. ~ . .

a talleres és por el~,rasseig Febr~r Soriano, antes Paseo de)~ Estación. Di~culpen las molestias
.' Nuevo teléfono 964 46 72 40 .



G FOTO DENlINCtA
--

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

¡ Pancartes i cartells!

D
es del Partida Popular s'ha comentat que el BLOC ha utilitzat les palmeres per a penjar les seues
pancartes electorals; bé, com podrem observar això és cert. El que el pp no ha volgut dir és que el
PSOE Ci baix de les del BLOC) i UV també ho han fet.

ca A més a més, nosaltres també denunciarem una cosa que tots els partits, menys el BLOC, han realitzat, la.-
C.) penjada de cartells amb plafonets de fusta a les faroles, cosa prohibida per la Junta Electoral Central.
c: Aleshores hi ha una dita: ¡abans de demanar d'agranar la casa del veí, agrana la teua!

':::J
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(J)

"C
O.....
O

LL

vols veure la teua Foto-denúncia publicada,envia-Ia a
lA Ve .... J.e ge1'-~~A"'l.¿ ci Sant Francesc, 95 Benicarló

~;< ;;'~:I:::::~<=> I..--

COPISTERIA LLIBRERIA PAPERERIA

- Impremta ràpida
- Digitalització d'imatges
- Servei de fax
- Material de reprografia

LA QUALITAT AL MILLOR PREU

N o VA A o R E ÇA: Passatge sant Blai 2/cantonada sant Jaume
Tel/fax 964.47.56.98· 12580 Benicarló (Castelló)
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Acurem el llenguatge!

Festa del CF
Benihort

,'6 CF BENlHORT

LEQTO~SG

Festa de Fi de
Curs del Catalan

d_ "n. ,r r. ,-.. í' ,'"",,

Amics:

Veig que aneu
publicant les meues
col·laboracions l, al
pas que anem, pot ser
que penseu en posar
me en la nòmina de La
Veu i tot ... Altrament
voldria demanar-vos
que tingueu una
miqueta de cura amb
l'ús de la nostra llen
gua i en les transcrip
ClOns que féu dels
escrits que us adrecem.

Per exemple, a la
carta El port? quin
port? apareix un MAL
amb ela que jo no he
escrit. El que deia i
escnV1a JO fou: Ens

infOlma La Veu que hi
ha el projecte del gmp
municipal que governa
(?), de fer una cosa mai
vista al Port de
Benicarló. Val? Mai,
amb 1. Obviament el
sentit del text canvia
complement. Penseu
que la ironia és quasi
l'única alternativa que
ens queda als que pen
sem que tenim raó i
ens manca, però, el
poder; front als que
instrumentalitzem el
poder, justament per
manca de raó, O.K.?

Marc Antoni
Adell i Cueva
D.N.L 18.838.422

El CF
Benihor
t ha

organitzat per
al cap de setma
na del diumen
ge 20 de juny,
la seua tradicio
nal Festa de
Final de
Temporada a
Sant Gregori.

L'esmentat
diumenge, des
de les 14:00
hores, tots els
jugadors, entre
nadors i. direc
tius degustaran
les nombroses
paelles que es

. realitzaran. Al

mateix temps
vol anunciar-se
que els pares i
demés acom
panyants dels
xiquets que
vul\guen acu-
di.r, poden
cmprar els
tiquets per 500
pessetes a qual
sevol membre
de la Junta
Directiva.

Es recomana
als interessats
donar-se pnssa
degut a que la
data límit per a
comprar els
tiquets és el dis
sabte 12 de
Juny.

eom cada any per aquestes
dates organitzem al Festa Fi
de Curs a Sant Gregori,

enguany serà el diumenge dia 13 de
Juny.

El gaudiment del parc infantil serà
de bades per a tots els xiquets/tes de
l'escola i simpatitzants.

11 h. Concentració i muntatge del
PARC.

13 h. A fer PAELLES.
14 h. DINAR
16 h. Represa d'activitats del

PARC.
17 h. ORXATA per a tots.
19 h. Fi de Festa

Festa fi de curs
Sí. Gregori 13-06-1999

A.P.A.
C. P. Mestre F. Catalan

Diari de Campanya
PER PEPE BLOKILLO

Conega tot el que es comenta en Benicarló al voltant de
les eleccions municipals, ... amb molt d'humor (lI)

F

Més problemes amb el
Programa Electoral del pp
Després dels problemes amb el

Programa Electora del PP, finalment han
pogut ser repartits per la nostra ciutat.

El cas curiòs és que quan ja els tenien
impressos i grapats al lloc on els han edi
tat, La Veu s'ha enterat que per un error
estrany, apareixien les dades personals de
tots els candidats 'peperos' amb els seus
telèfons, casa, mòvil, treball, ...

¡Mare meua! si hagueren estat repartits
per ahí, quin escàndol. Finalment van tor
nar a grapar-los sense dades i cap al
carrer.

Esquerra Unida i
les escoles públiques

Els membres d'Esquerra Unida van
tindre la brillant idea de penjar cartells
electorals a_ !e~ tanques de les escoles

públiques (Francesc Catalan, etc.) i algÚll
centre municipal (La Farola), hores més
tard ]a JWlta Electoral va obligar a reti
rar-los.

Una altra vegada les culpes van ser per
al BLOC. És veu que no saben que no és
pot posarpropagauda als centres públics,
i més si aquest és seu d'una mes electoral.

La història del catalanisme
i els llops amb pell de corder

segons Francisco Moliner
El PP local continua estant molt ner

viós. Els nervis els traicionen novament.
En aquesta ocasió el tom ha estat per al
President Local del PP, Francisco
Moliner qne en una celebració a uu Mas
molt conegut, va declarar, que la gent no
s'ha de fiar del BLOC perquè són llops
amb pell de corder.

Seguint amb aquestes declaraciens,

Moliner va acusar el BLOC de catalanis
tes.

El senyor Moliner no déu voler recor
dar-se'n que el seu cap de llista a l'alcal
dia, Jaime Mundo, en les primeres legis~

latures de la democràcia, .va èncapçalar
una llista de l'anomenada,Op'eració.Roca,
membre de Convergència i Unió
(Catalunya, per si no sap 'onés).

Sr Moliner, fa molts anys que 'això de
catalans i valencians està superat. Vosté
vol tirar llenya al foc? tire'n. ALBLOC
no el cremarà, el BLOC és bloc. Vosté
corn sempre, amb els eus rampells fran
quistes. No té solució..

El panjleto del PSOE
1-'., I

Entramos al futuro connueva energia,
no sabem a quin futur es deuen referU-,
però això si, deu ser amb molta energia
negativa si veiem les ganes que fiquen en
desacreditar als que els fail ombra.



IÓ ÀLEX GOZALBO I BELTRAN

LLICF;NCIAT EN COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL

Aneu a pastar fang!
Aquest diumenge són les eleccions municipals. Els par

tits ja han presentat els seus programes i, com sempre,
l'esport és un dels sectors més oblidats.

El pp tan sols proposa "uu nou pla d'iustaHacions espor
tives i la finalització dels que ara s'estan executant". Segur
que van passar nits seuse dormir per arribar a ser tan explicits.
On trobo que s'han donat pressa és a penjar els cartells de la
Festa de l'Esport. Per cert, diuen que no fan les coses en la
nostra llengua perquè molts no ho entendrien, però jo no
entenc alguns catteHs en castellà: "Actividades deportivo
(sic)".

El PSPV enumera tot un seguit de projectes que (casual
ment) s'adapten a tots els pobles costers del País Valencià. No
n'haurem fet només lUl per a tots, vertitat? Espero.

El BLOC es nota que té Jesús Fresquet, mestre d'Educació
Física, i Carme Alonso, professora d'Educació Física, a la llis
ta i presenta més de 30 actuacions detallades pel que fa a l'àm
bit esportiu. Llegill~vos-Ies.

Al moment d'escriure aquest article no havia aconseguit el
programa d'EUPV.

Cas apmt mereix el partit més antivalencià de tots. Si diuen
que votar EH al País Basc és legitimar la violència, votar UV
ací és legitimar l'estupidesa. És evide~t que no treuran repre-

sentació a Semcm·ló, però la seua candidatura ja constitueix
per ella mateixa un insult i lUl menyspreu a la inteHigència de
tots els benicarlandos i les benicarlandes.

Continuen encegats en fer-nos creure que quan anem a
dinar a les Cases d'Alcanar necesitem ajafar Lm vocabulari
sota del braç. De la mateixa manera que ells no s'atenen a
raons mub tota la comunitat cieutífica i universitària del món,
jo podria fer el mateix. Fixeu-vos. Podria dir (que no ho faig)
que cap d'ells és fill dels seus pm·es. Evidentment, no serien
proves vàlides les cadenes d'ADN, les mostres de sang, les
escriptures oficials ni les fotografies d'infantesa.

Un fet que demostra que els candidats de Bel1icm·ló són
mercenaris en busca de diners és que han corregit les eITades
ortogràfiques de la campanya valenciana. "Ara mes que mai
(sic)" passa ací a "Ara més que mai". Si ni vosaltres us
creieu que són dues llengües diferents, per què feu el ridícul
sota aquest partit?

Aquest dimnenge hi ha eleccions. Teniu quatre opcions
democràtiques. Voteu al PP, al PSPV, al BLOC o a EUPV.
Sj esteu ilegint açò, és perquè sabeu llegir. És a dil~ ja teniu un
mínim de nivell cultural i, per tant, no fa falta recordar-vos
que votar UV és autoqualificar-se com a inculte.

Membres de (des)Unió Valenciana, aneu a pastar fang!

LA FOTO DE LA
SETMANA

El Club Bàsquet
Benicarló, una de les

entitats esportives més
actives, va celebrar
aquest diumenge la .

tradicional paella per
acomiadar la tempo

rada. La gestió dels
seus directius està

sent exemplar i ara
tan sols falta que

acompanyen una mica
més els resultats.

«
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ESPO~TS G
Participaran el FC Barcelona, Pamesa, Zara20za i·-Bló.:
La Veu descobreix el I Torneig de Bàsquet

Infantil 'Ciutat. de Benicarló'
.I?:¡; ISMAEL MATEU

L
a Vue de Benicarló s'ha
fet ressó d'un esdeveni
ment esp01tiu que es

realitzarà en la nostra ciutat
insòlit i a la vegada espectacu
lar, el I Torneig de Bàsquet
Infantil 'Ciutat de BenicaI-ló'.

Les bones gestions. desen
volupades pels meI1Ibres del
Club Bàsquet BenicaI'ló han
desenvocat en la realització
d'un torneig infantil amb la
participació d'equips de pri
mer nivell nacional en catego
ries inferios. En aquesta pro-

mera edició prendran paIt el
FC Barcelona (Campions
d'EspaI1Ya), el PaInesa
València, el CB Zaragoza, i el
CB BenicaI·ló.est tomeig es
dispotaI'à al Pavelló
Poliesportiu Municipal de
BenicaI'ló els dies 18 i 19 de
setembre, i const,arà d'unes

"semifinals, Barça-BenicaI'ló i
Pamesa-Zaragoza, el dissabte
18, i el tercer i quart lloc i la
final per al diumenge 19.

El club ha calculat que el
pressupost rondarà els 300
¡nilions de pessetes més les
despeses d'estànciad' aquests

club que molt possiblement
correran' a cà1Tec de
1'Ajlmtament de Benicarló.

El president del CB
Be¡úcarló, Salvador
Martínez, es va mostrar
"molt satisfet per aconseguir
per a Benicarló un torrieig
d'aquesta'".! magnitut i
importància. A. més a més
estem en negociacions amb
la Diputació ller a denomi
nar al. torneig Cjutat 'de
Benicarló-Costa d'Azahar".

Per altra banda es va cele
brar la passacla setmana el
Dinar de Gennanor del Club,

presentant a la nova DaIna'99,
Vanessa Florido Ayza.

També fonts del Club ens
haII confinnat a Vicent París
com a nou tèc¡úc del Sènior
Masculí.

" Club .

I j In. ~'\I \IlLW •.mi
'"",:;./

El ClfBenlearló treballa pel bé
dels xiquets de la ciutat

Durant aquest mes de juny:

Gran Festa de l'Esport i
Homanatge als Esportistes'99

Plaça del Mercat, 1 Benicarló

Telèfon: 96447 1432

Fotos en una hora

Taller: Partida Les Tosses

"B' 964 76 50 76 CÀLIG

"B' Mòvil 98961 7607

Partic.: Passeig Febrer Soriana, 49

"B' 96447 11 19 - 964 47 37 77

12580 BENICARLÓ (Castelló)
"1-/'

Vinculada a l'Esport local, i a més a més
es procedirà a l'elecció del Millor
Esportista de la temporada 98/99. Això
serà a les 20:00 hores.

t'1Piràtec.n:ía

TOMAss.L.

podran gaudir de unes bones sardinetes
t01Tades o inclús del seu entrepà amb 110n
ganises. També està previst que aqueixa
nit actue un grupo local en la traclicional
verbena de SaIlt Joan, on el ball s'allar
garà fins a altes hores de la matinada. A
més a més Ull gran Castell de Focs
d'A1tifici, preparat com no per
Pirotècnia Tomàs, donaI'à el toc màgic
que tenen aquestes nits de festa en
Benicarló.

Despres,per al dissabte 26 de juny,
està prevista la realització de' la Gala
Homenatge als Esportistes més destacats
de Benicarló. Com cada any es faI'à la
presentació de la Millor' Persona

I?:¡; KOSECKf MATEU

El mes de jUllY sol ser a la nostra
localitat el mes de l'esport, i com
cada aIlY l'Organisme Autònom

d'Esports de Benicarló (OAE) ha prepa
rat dos grans festes, la primera de caire
més popular, la Gnm Festa de l'Esport, i
l'altra en Homenatge al'> E.\portistes de
la nostra ciutat.

Per al pròxim 23 de jW1Y (dimecres)
està programada la tradicional Gran/esta
de l'Esport en Benicarló, serà des de les
21:00 hores quan en la platja del
M01Tongo es prepararan les magnífiques
barbacoes on tots els benicarlandos



G ESPOii?TS

L'Aleví 'A' i el Benjamí 'A' van
celebrar els títols de campions

11). ;olt bones les classifica
cions en W1a lliga de 16
eqmps.

Per una altra banda, el
Benjmí 'C', que va descansat·,
ha acabat en 8a posició, i el
Benjamí 'B' (després de per
dre 3 a 10 davant el Rossell)
va acabar en la loa posició, en
una lliga amb 12 equips.

L'Infantil 'B', de
GI'egorio Segarra, va golejar
al CD Vinromà (0-4), i li
queda W1 partit de lliga; serà
aquest dissabte 12, a les 10:30
hores al Jaume I, davant
l'Orpesa.

escandalós 14 a O.
La nota anecdòtica de la

jomada va ser quan els mem
bres de la directiva del CF
Benihort es van quedar sense
coets,ja que després de cada
gol tiraven W1, i pel que sem
bla no van calcular que entre
els dos equips s'aconseguiren
25 gols. Enhorabona a juga
dors i tècnics dels equips cam
plOns.

L'Aleví 'B' va acabar la
lliga en lOa posició, després
de ser denotat pel Càlig (5-7);
perla seua patt, l'Aleví 'c' va
conclome en 11a posició grà
cies a la golejada aconseguida
al CaI11p del Peníscola 'B' (2-

TRES SON MULTITUD
_. DE OVENTES

Per la seua part el Benjamí
'A' també es va proclamar
campió de lbga, i a més a més
superant els gols de 1'Aleví
'A'. Els xics de 'Pantoni' van
derrotar als benjamins del
Ciutat de Vinaròs 'A' per un

Els xiquets de
'Gago' (Aleví) i
'Pantoni' (Benjamí)
van ser superiors als
conjunts de
Vinaròs, rivals més
forts

- RADIO EBRE 40 P.·inci.~ales

Cadena" SER

• ELS PORTS RA.DIO (Morella)

SU NEGOCIO LO CONOCE.RAN 8-. _000 O'VENTES

Cadena DIAL

• SER MA.ESTIl:AT

16 CF BENlHORT

Grans alegries són els
que ens donen cada
any els joves de la

pedrera del futbol base bem
carlando, ja que el passat cap
de setmana els equips de
l'Aleví 'A' i del Benjamí 'A'
van proclamar-se campions
dels seus respectius campio
nats en la Lliga Nm·t Aleví í
Benjamí.

Els alevins van fer un gran

I
partit al camp de futbol del
Jaume r i van golejar al Ciutat
de Vinaròs'A' per llil contun-
dent 9 a 2. El gran joc desple
gat pels xiquets de 'Gago'
durant el partit va fer que la
festa fora perfecta.
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TOT EL QUE ES COU A BENICARLÓ I COMARCA

~~Les Fonts. del Port:~;tJ

La Fundació Caixa Castelló - Bancaixa i l'Ateneu Natura presentaran

el llibre 'Les Fonts del por·t', de Vicent Pellicer, amb una projecció de diapositives

_IBAN(.YUXA
.J'¿¿ncln,.ciiJ C<z.ixa Ca.st.eUó

Tiquets: 964474771.
Lloc: Rest. La Delicias.
DISSABTE 19
~ Sopar Associació de
la Dona.
Organitzat per la
Comissió de Festes, pre
sentació de la Reina'99.
Hora: vesprada.
Lloc: Auditori Municipal.

Lloc: Museu Arqueològic.
Hora: 20:00 hores.
DISSABTE 19
~ Dama Dones
Progressistes.
Organitzat pel Grup de
Treball Dones
Progressistes de
Benicarló, presentació de
la seua Dama 1999.

L~ Fundaei6 Caix~ Cast:eUó-Ba:ncaixa.
. i l'A't:en~u de Natura

""'S cO)'1')pl",úxen d'invitar-lo a ia presc:n.tació de·' HiOI-e

a cü.rrec de l:'auto,' de' Yobra,. Vicen..t PeUicer i Ones.
<lUC ü:n.d:rX'L n'CIC el·pro·per 17 de juny, a les< 20.00 hor:es

a l'Escola d.e la Mar-1:rta d:c .ra Fut1 dació CaJxa éa'stelló,
a Be.niea.rló (clor. Co1cnner, 10)

Lloc: col'legis electorals.
Hora: durant tot el dia.
DIMARTS 15
~ Exposició.
Organitzat per
l'Organisme Autònom de
Cultura, exposiciò d'olis
de Mari Carmen Blasco
Vilal', aquesta romandrà
oberta fins al 30 de juny.

DISSABTE 12
~ Cloenda del Festival
de Cinema de Comèdia.
Organitzat pel Festival
Internacional de Cinema
de Comèdw de
Peníscola, tentrega del
Premis Calabuch i clo
enda del Xlè Festival.
Tot això i molt més dins
del món del cinema
durant la nit de dissabte a
Peníscola.
~ Jornada de reflexió.
Dia on els polítics locals
no podran realitzar cam
panya electoral.
DIUMENGE 13
~ Eleccions municipals.
Organitzat per la Junta
Electoral, eleccions
municipals, europees, i
autonòmiques des d'on
eixiran el nou equip de
govern de Benicarló.

'La Trampa', Sean Connery al Regia Cinema
Sandra BuUock en 'L.(Jsfuerzas de la naturaleza' al Capitol I

J6J REDACCIÓ

L'a Trampa (Regio), diligida per Jon
Amiel, i protagonitzada per la maca Cathelme
Zeta Jones, Sean COlmety, i Ving Rhames,
tracta d'una companyia d'assegurances que té
l'ull posat en un magnifiè Üadre que seri1pre
salva els obstàcles entre ell i le.s obres, d'mt.

S'encanegarà d'aquesta missió uua de les
millors de la plantilla de la casa d'asseguran
ces. Film no recomanat per a menors de 13
anys,

Las fuerzas de la naturaleza
(Capitol), Sandra Bullock i Ben Afileck pro
tagonitzen una històlia on una parella que està
a punt de casm'-se es troba envoltada d'una
sèrie de situacions diferents, compromeses i
poc conents, les quals fm'an perillm' la seua
boda,

Romanticisme i acció al Cine Capitol.

Sandra Bullock, protagonitza'Fuerzas de la naturaleza' amb Ben Affieck
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Cartellera de Cinema

Benicarló i Uinaròs
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Divendres
22:30

Dissabte
19:45 i 22:30
Diumenge

17:00, ~9:45 i 22:30
Dilluns

19:45 i 22:30

C:OLISEUM
COMPORTAMIEN
TO PERTURBADO

Divendres
22:30

Dissabte
19:45 i 22:30
Diumenge

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

19:45 i 22:30

.1.•1• •~INlh\\A
LAS FUERZAS DE
LA NATURALEZA

Divendres
22:30

Dissabte
19:45 i 22:30
Diumenge

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

19:45 i 22:30

. LAS FUERZAS DE
LA NATURALEZA

LA TRAMPA·

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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