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Editorial

Peatonal o peatomal.

QUan açò de la peatonalització va començar ara fa uns
quatre anys, els comerciants, al menys una gran
majoria pensaven que seria beneficiós per a ells, i de

camí, per a tota la ciutadania. Transcorregut tot aquest temps
s'ha vist que no tot són flors i tot son violes. Algunes man
cances greus s'han vist arrastrades des de l'anterior legisla
tura popular. Pimera, i molt evident, els veíns d'aquesta zona,
encara no disposen de les targetes de residents, cosa que fa
més fàcil el control d'aquells que no haurien d'anar per
aquesta zona. Segona, aquests carrers s'han convertit en
nucli de congregació de joves amb les seues motos, que con
sideren els llocs de la seua propietat, fent d'ells el seu circuït
de curses particular, amb el geu perill que això suposa per als
vianants. Tercera, l'accés per part dels vehicles de paquete
ria és tant descontrolat que te'ls pots trobar a tota hora i a tot
arreu, embossant aquests carrers, i fent-ne un altre circuït
d'obstàcles per als pobres vianants que gossen passejar per
aquests indrets. Quarta, a.l'anterior cal afegir-li els conduc
tors malfeiners -i en són prou- que, saltant-se la més mínima
ètica circulatòria, a més de les senyals de trànsit pertinents,
acursen el seu accés a d'altres carrers passant per aquests,
amb el conseqüent perill altra vegada per al sofrits vianants.
I per últim, encara no en pogut esbrinar perquè quan al nos
tre govern popular se li va ocoorer peatonalizar tota la zona
centre, no se li va ocorrer també que faria amb tots el cotxes
que despalçaria d'aquesta zona.

Això, i per dir-ho d'una nanera fina, és tindre poques llums.
A veure si d'una vegada fan seua la dita tant explotada de la
Generalitat Valenciana de, "coses ben fetes amb un som
riure", però el somriure de la gent del carrer, no dels nostres
governants, que ja se n'han fotut prou de tots nosaltres.

Una punxant i rasposa
panissola per a la colla
de lladres que va entrar

dilluns de matinada en l'empresa
Muebles El Pina i van furtar dos
camions amb gran quantitat de
material.
Darrerament estan ocurrint en la
nostra zona molts successos que
cal frenar, ja que la inseguretat
ciutadana creix, dia a dia, cada
vegada més.

I?'~ t 'Ye)'.~: Un basquet de torrade-
}~tes carxofes per a La

Unió de Comerços de
Benicarló, associació que està
menejant molt els nostres
comerços i els veïns de tota la
comarca amb iniciatives com la del
milió de pessetes.
Esperem que aquesta festa siga un
èxit sense precedents i que no
hagen incidents.
Un milió de carxofes!
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~ut a gran quantitat de vehicles que circulen tot el dia:

Propietaris i veïns de la zona pea onal
es que-xen de la inseguretat existent

~j} ISMAEL MATEU

'Ara són carrers de totes direccions'

AI carrer Sant Joan els veïns han de deixar pas a una
furgoneta que circulava a mitant matí Foto Mateu

Una imatge del Carrer Major, on podem veure dos vehicles
en mig del carrers amb peatons al costat Foto Mateu

atropellats en qualsevol
moment, damunt que cir
culen per qaque$ts carrer
o fan a gran velocitat".

Els veïns aportaren solu
cions com que els transpor
tistes descarreguen amb
carros i estacionen fora de
les zones per a peatons,
com fan en les gran capi
tals.

AI respecte de la situció,
la Policia Local de
Benicarló no va voler pro
nunciar-se amb profunditat,
el Cap dels municipals,
Agustín Parra, va indicar
que "primer hem de
conèixer frormalment les
queixes dels veïns, han
de denunciar aquests
fets, i acte seguit analit
zarem el problema per a
prendre mesures", Va dei
xar constància també de la
voluntat que han de tindre
les ciutadans" "perquè
molts i cumpleixen les
normes de circulació".

S'han contemplat situa
cions diverses, destacant
algunes on diversos cotxes
no podien passar en un
encreuament i han estat els
peatons el que han tingut
que apartar-se perquè
'molestaven' als cotxes.
També es parla de pasivitat
policial, com ens va
comentar María J., veïna i
propietària: "els transpor
tistes estacionen com i
quan volen, les motos
van a tota pastilla i la
Policia no actua, per con
tra he vist com denuncia
ven a un home gran per
anar en bicicleta",

Un altre dels rics pel que
es queixen els ve"ins és
per la inseguretat que dona
per a xiquets i gent gran,
un dels propietaris comen
tava la situació, "els
xiquets dels clients ixen
al carrer a jugar mentres
els pares compren, però
ara corren el perill de ser

També hem pogut saber
que joves de la ciutat orga
nitzen carreres amb les
seues motos, F. Rodríguez,
veí de la zona ens ho con
firmava, "els chavals van
a la velocitat que volen
per aquests carrers,
incús fan apostes",

La circulació con
tinuada de vehi
cles suposa un
risc molt gran per
a xiquets i gent
gran que transita
per la zona

propis caminants els que
han d'apartar-se davant
la passivitat dels vehi
cles", Tanta és la indigna
ció que van arribar a afir
mar que ja no són carrers
per a peatons sino "carrers
de totes direccions",

Gran quantitat de
queixes han estat
les rebudes, a la

redacció de La Veu, per
part dels veïns i comer
ciants de la zona peatonal
de Benicarló, principalment
pels carrers més cèntrics i
transitats, el carrer de Sant
Joan i el carre Major, degut
a la continuada circulació
de vehicles durant la pràcti
ca totalitat del dia en una
zona reservada exclusiva
ment per als peatons.

La situació pareix que
s'ha agreujat a mesura que
passa el temps, i les reac
cions no s'han fet esperar,
els propietaris de Climent
van manifestar-se al res
pecte d'aquesta situció: "es
increible, durant tot el dia
circulen cotxes i motos
per aquests carrers
sense tindre en compte
als peatons. No respec
ten res, i damunt, són els
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A llarg termini s'implatarà un sistema de pilo:ns:

Redorat analitza les possib es alternatives
J6 ISMAEL MATEU

A
mb relació a les con
tinuades queixes

pels molts vehicles
que circulen pels carrers

peatonals de Benicarló, el i

regidor de Governació de
l'Ajuntament de Benicarló,
a la vegada regidor -dele

gat de Comerç-, Jose
Antonio Redorat, va ana··
litzar per a La Veu aquesta

problemàtica, presentant
nos les possibles solucions.

El responsable de

Governació va deixar clar
que es tracta d'un assump

te "primordial per a

l'Ajuntament", per tal
motiu s'ha encarregat de
tractar la situació amb totes

les parts implicades:

"volem tindre el consens
de totes les parts, el nos
tre objectiu és potenciar
el comerç de Benicarló, i

això passa per respectar

A qualsevol hora del dia i la nit pots trobar-te vehicles als
carrers peatonals de la ciutat de Benicarló Foto Mateu

les zones peatonals, els portem treballan en això

seus comerços i a tots els des d'agost". Des de
veïns que circulen per Governació s'està estudiant

eixos carrers", va manifes- la possibilitat d'implantar un
tar. sistema de pilons per a l'aè-

A l'hora de trobar solu- cés dels veïns de la zona

cions va demanar en hores concretes, així

tranquil'litat, perquè "hem com establir un horari de
d'esperar a la finalització càrrega i descàrrega exclu
de les obres de peatona- siu per als tranportistes,

lització que s'estan exe· "disposem de dues pro
cutant en l'actualitat per a postes per elaborar un
poder prendre una solu- pla d'actuació amb la
ció definitiva, encara que finalitat de paHiar la

situació, però tindrem d'
esperar uns sis mesos
per implantar la solució
definitiva. Primerament

s'han d'acabar les obres i
després s'haurà
d'instaHar el nou siste·
ma, el qual regularà l'ac

cés dels vehicles a la
zona".

Redorat va demanar

comprensió als ciutadans i
va anunciar que com a
solució alternativa s'aug

mentarà la vigilància poli
cial, encara que va desta

car el fet que "els agents
no poden estar les 24h
del dia pendents de la
zona perquè seria una

discriminació cap a la

resta de veïns".
Per concloure va garantir

un major control policial a la
zona, i es va mostrar opti
mista davant la comprensió

dels veïns.

TRIBENS s • L
Construcción y montaje

de naves prefa ricadas de horm-gó
Tel.: 964 47 33 42 - 608 06 93 95 Benicarló
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Lllibertat sense cap càrrec al benicarlando
que el van relacionar amb blanqueig de diners

local 0

L
'O f i e i n a

d'Informació

Empresarial que la

Confederació

d'Empresaris de Castelló

(CEC) té a la localitat

veïna, ha organitzat, per

al pròxim dilluns dia 29

de novembre, a les 19:30

hores, una conferència

col, loqui tituilada Nova

Normativa Fiscal.

Aquesta jornada està

destinada a tot el món

empresarial de la comar

ca, i tindrà lloc al Saló

d'Actes de la Unió de

Mútues, carrer Sant

Francesc, 67 - baixos, de

Vinaròs.

El ponent que durà a

terme aquesta conferèn

cia serà José Rubio,

administrador de

l'A.E.A.T. de l'esmentada

localitat. Els empresaris

interessats poden reser

var plaça posant-se en

contacte amb l'oficina de

la CEC.

s'especula que aquesta
xarxa ha blanquejat una
xifra important de diners
superior als 1.000 milions
de pessetes.

El benicarlando detingut
va ser interventor d'un banc
de la nostra ciutat, dedicant
se després al món del
moble, actualment està jui
bilat.

La resta d'implicats són:
Ramón Calduch, Josep L.
B., Vicente B. i M.M.

,~

¡<t.: ~.

l'Audiència Provincial de
Tarragona, Josep María
Parra. En aquesta operació
es van detindre a sis perso
nes a les ciutats de
Amposta, Valls, La Ràpita i
Benicarló.

Sembla ser que els impli
cats van crear una sèrie
d'empreses fictícies amb
seu a Miami (Estats Units),
les quals, teòricament, es
relacionaven amb el món de
la fusta. D'aquests negocis

Un dels moments del primer dia del 'Tridu' Foto A. Lluch

Francesc Ciuraneta Aymí, sabte de vesprada.
el qual va tornar a presidir El tercer dia va estar pre-
el segon dia del 'Tridu', dis- sidit pel bisbe de Tortosa.

~IJ ISMAEL MATEU

350 aniversari del Crist de la Mar

75 anys de la inauguració de la
capella del Crist de la Mar

.16 REDACCiÓ V¿v'- (
+ f-'

EI veí de Benicarló que
respon al nom de
Rafael M. va quedar

en llibertat, sense cap tipus
de càrrec, el passat diven
dres, dia 19 de novembre,
després de ser detingut din
tre d'una operació conduïda
per la prefectura de Policia
de Barcelona, i dirigida, en
la zona sud de Catalunya,
pel fiscal en cap de

B
enicarló va comme
morar aquest cap de
setmana els 75 anys

de la inauguració de la
capella del Crist de la Mar,
que l'any 2000 complirà el
350 aniversari de la seua
arribada a la ciutat.

Divendres, dia 20, es va
celebrar el primer dia del
'Tridu'. Va presidir l'eucaris
tia el bisbe de la diòcesi de
Menorca, preconitzat bisbe
de la diòcesi de Lleida,

~~~:E:::~<=>::L
COPISTERIA LLIBRERIA PAPERERIA

Copies de format menut i de plànols - Impremta ràpida
Llibres de lectures recomades dels lES Joan Coromines i Ramón Cid

LA QUALITAT AL MILLOR PREU

N o VA AD R E ÇA: Passatge sant Blai 2/cantonada sant Jaume
Tel/fax 964.47.56.98 • 12:580 Benicarló
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Els lladres van entrar la matinada de diumenge a¡dilluns

Robatori espectacular en Muebles El Pina

observatore mundano
per J. R. Ramírez

¡Ó! ISMAEL MATEU

L
a tenda Muebles El
Pino, dedicada a la
venda en el món del

moble que està ubicada en
la nostra ciutat, en la carre
tera N-340, va patir un
espectacular robatori la
matinada de diumenge a
dilluns passat, dia 22 de
novembre, suposant una
pèrdua important de mate
rial i diners per als propie
taris.

Aquesta empresa, dirigi
da per Emeterio Monforte,
va sofrir el robatori entre
les 21 h i les 5h de la mati-

nada de dilluns, va ser a
eixa hora quan un dels
transportistes de l'empre
sa, que havia de portar un
camió a Andalussia, va
adonar-se que faltaven dos
comions. A més a més dels
vehicles, els' lladres van
endur-se més de vint mata
lassos, cobrellits, conjunts
complets dels més cars,
figures de bronze i coure
d'elevada qualitat, així com
diversos tresillos, "van
endur-se el material més
car que teniem, els lla
dres sabien on estaven,
és probable que ja ens
havien visitat alguna

volta per tal de analitzar
la mercaderia", indicava
un dels empleats.

Els lladres van introduïr
se en la tenda per un fines
tral que hi ha en la part de
darrera de la tenda acce
dint a l'interior i desmuntant

mesuradament tot el mate
rial furtat. A la vegada van
dedicar-se a fer diverses
destrosses tirant la docu
mentació de l'empresa pel
terra, i fins i tot van tallar la
linea telefònica. Un dels
camions ja s'ha recuperat.

Crònica sentimental
n servidor va poder
asistir, per primera
vegada, al sopar dels

Premis Alambor. Fou una nit
intensa i emotiva. No hi ha
dubte. Podriem al, legal', en
tot cas, que la manduca fou
una mica fluixa. Però són
coses que tenen dispensa,
si atenem a les prioritats de
la nit. L'estómac fou igual
ment reconfortat.

L'assistència al sopar
presentava una realitat ine
ludible. Gent de la cultura

benicarlanda, vinarossenca
(ningú no és perfecte) i cas
tellonenca en la seua més
pura essència. Gent de
sempre, situada en el lloc
correcte. Personatges i per
sones que van seure i escol
tar moltíssims parlaments,
potser massa. I molta poe
sia, també. Un, se'n va ado
nar que en el context de la
nit, qui menys pintava eren
el guanyadors del premis. El
rovell de l'ou estava centrat
en els homenatges. I la per-

sonalitat dels homenatjats.
Vam poder escoltar des de
les ocurrències enllunades
d'un compositor famós, fins
al parlament en orsay d'un
poeta valencià, passant per
l'emotivitat intensa i immen
sa de Vicent Pitarch.

La presència política
fou considerable. Poc PP,
amb un alcalde impassible i
esquena ampla, aguantant
la tempesta que algun parla
mentari li va tirar a sobre.
Algun antic càrrec socialista

que va vindre de fora perquè
li tocava premi. I molt de
BLOC, potser massa. Un
diputat nacionalista, molts
regidors i l'home fort de la
casa: Pere Mayor. La seua
presència, en bloc ( mai
millor dit) podia ser la pre
monició d'una gran espe
rança. La gran esperança
valenciana. Potser alquell vi
que s'enfilava al cap enlluer
nava moltes cares i
il.lusions. Ja ho veurem amb
el temps.

RÀDIO BENICARLÓ

EMISSORA MUNiCIPAL
107.3 FM

Méndez Núnez, 91
Tel". 47 35 44

BENICARLÓ

LA NOSTRA TELE
Avda. Marqués de Benicarló. 27

Telf. 4719 83
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Els Alambor esdevenen
un dels eixos vertebradors

de la cultura catalana
/6 VERÒNICA GRAU

'Associació Cultural
Alambor va celebrar el
passat dissabte la seua

festa anual amb l'entrega del
seus pl"emis literaris, uns guar
dons que han esdevingut ja
tots uns clàssics de la literatu
ra en català. La nit de les lle
tres benicarlandes, tot un
event social, va congregar al
restaurant Marynton a moltes
cares conegudes del món de
la literatura i la investigació,
que donen el seu suport a un
certamen que des de l'any
1989 distingueix a aquelles
personalitats més destacades
de la cultura,

"Els Premis Alambor són
un dels eixos vertebradors
de la cultura dels Països
Catalans", Amb aquesta frase,

Jaume Pérez Montaner , l'es
criptor convidat a la gala, va
obrir una vetllada que va
començar al saló de plens de
l'Ajuntament i va continuar a
l'Auditori, on es va retre home
natge a la figura de Miquel
Martí i Pol amb el recital de
poemes teatrats que sota el
títol de Moltes gràcies Miquel
Martí i Pol, va recordar alguns
dels moments més emotius de
la seua poesia,

Els veritables protagonistes
de la nit, però van ser els guar
donats, Nel.lo Navarro, de La
Vall d'Uixó, va endur-se el XII
Premi de Contes, el decà dels
Alambor, amb L'enterrament
de Vicent Ballester, mentre
que els germans Forné van
guanyar el VIII Premi
d'Investigació Idiomàtica amb
Preferència lingüística a
Benicarló; el I Premi

local (2)
Parlar per parlar

~ ÀLEX GOZALBO I BELTRAN

Sabeu els que m'heu llegit durant anys a LA VEU que
sovint la meua manera de pensar no encaixa amb
la de la majoria. Ho sento. Avui m'agradaria criticar

allò incriticable, la Nit dels Premis Alambor i
d'Homenatge. Perquè ens entenguem, esdevé impres
cindible que us limiteu a llegir el que posa, oblidant inter
pretacions arriscades.

Aquesta celebració, que vaig tenir la sort de presentar,
necessita un canvi. Fa temps que ha deixat de ser un
acte local o comarcal per convertir-se en un referent més
fort. La categoria de les persones que van acudir (Manuel
Castellet -president de l'Institut d'Estudis Catalans-, Pere
Mayor -secretari general del BNV-, Matilde Salvador 
compositora-, etc), van parlar (Josep M. San Abdon,
Josep Igual, Manel Garcia Grau, Joan Gregori, Vicent
Coll, Juame Rolíndez, Jaume Pérez Montaner, etc), van
ser homenatjats (Josep Salvador, Carles Santos i Vicent
Pitarch) i van ser premiats mereix una altra cosa. Com
sempre, anem a pams.

El presentador de l'acte ha de ser algun professional
del país amb prestigi i no algú del poble amb més o
menys gràcia.

El Màrynton s'ha quedat menut. No pot ser que alguna
gent es quede sense anar. A més, cal introduir un esce
nari com Déu mana, llums i música.

Els mitjans de comunicació no han de venir, Alambor
ha d'anar a ells. El ressò de l'acte ha de ser molt major,
tant pel que fa als mitjans nacionals i estatals com per
l'espai que li dediquen els locals i comarcals.

L'acte ja no és només cultural, fa anys que ha traspas
sat les barreres cíviques. Cal implicar, tal com passa amb
L'Estel del Collet, al màxim nombre d'entitats possible.

Que no parle tant i que treballe més, diran alguns. Cert.
El canvi necessitaria més dedicació i, potser, més diners.
Dues paraules que es poden superar amb imaginació,
una cosa que a Alambor no li falta!

d'Investigació Històrica va premi en matàlic i l'edició de
recaure en el benicarlando les obres.
Juan Luis Constante Lluch, pel El moment culminant de la
seu treball Forans i marginals nit va arribar amb els homenat
socials a Benicarló en els ges a Josep Salvador, Carles
segles XVII i XVIII. A més d'un Santos i Vicent Pitarch.

El Valencià? Una antigalla!
a Universitat de València ha prés
l'acord -absolutament obvi- de
recordar als poders polítics que

cal reconèixer, des de la nova
Acadèmia, la unitat de la llengua i tre
ballar seriosament per la seua norma
lització, començant per les institu
cions. Una cosa, però, tan elemental
ha merescut del Sr. Zaplana una res
posta, com a mínim sorprenent, tot
sortint al pas i qualificant de posició

antiga això de la unitat lingüística que,
malgrat tot, el Consell Valencià de
Cultura hagué de reconèixer.

Sorprenent, perquè tothom sap
que la unitat de la llengua té efectiva
ment molts anys: 67 exactament, des
que en desembre del 32 totes les for
ces polítiques, culturals i acadèmi
ques valencianes, aplegades a
Castelló fixaren els criteris normativit
zadors de la nostra llengua.

I sorprenentment perquè la seua
funció de polític, és la de garantir el

compliment de les decissions de les
Corts -que fa més d'un any ordenaren
al govern de la constitució de
l'Acadèmia Valenciana de la L1engua
i no la de contestar les afirmacions
tant elementals com evidents, que fa
la màxima institució del saber que és
la Universitat. És allò de zapatero a
tos zapatos. No?

MarcAntoni Adell i Cueva
DNI 18.838.422 València
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Fils

EI mussol no fa molts dies va lle
gir -a l'altre setmanari
local/comarcal que porta com

nom un dia de la setmana i més con
cretament a la seua secció de cartes
al director- un escrit d'un suposat lec
tor que es queixava que els fils que
pengen des del campanar de la ciutat
donen a les fotos dels turistes una
fisonomia ratllant a la més absoluta
lletjor pública .

El mussol mogut per la seua malal
tissa curiositat natural va decidir anar
a comprovar si aquesta denuncia
subtil cap als responsables de l'equip
de govern del pp eren o no fundades
i sobretot perquè al ser una respon
sabilitat seua, només pel fet de ser
una propietat del patrimoni municipal,
eren els qui havien de donar solu
cions aquesta deficiència.

El mussol per aquesta raó va anar
a donar una volada per les obres que
es realitzen a la plaça sant Bertomeu
i va comprovar que realment el cam-

panar presentava de cara a la plas
mació fotogràfica i altres mitjans
audiovisuals un aspecte desmillorat
per culpa d'uns fils de llumenat que
creuen des de la façana dels habitat
ges "fins al mateix campanar i que
entren o surten per una de les fines
tretes de l'escala a dins del mateix
campanar i un xic més amunt tanma
teix li surten un altre parell de fils cap
a dalt de la teulada de l'església.

El mussol pot deduir que aquests
fils són bàsics i necessaris per a regu
lar la il·luminació nocturna del campa
nar i l'església de cara a millorar per
la nit la visió d'aquest patrimoni artís
tic i històric de Benicarló, però el que
ja no li sembla tan correcte que per
fer aconseguir un bonic efecte unes
hores a la nit de dia es tinguen que
contemplar aquests fils i més ara que
hi havia la possibilitat d'evitar-ho'.

El mussol no compren com amb
tants caps ben pensant al nostre con
sistori ningú s'haja adonat d'aquesta

qüestió i aprofitar les obres de millora
de la plaça sant Bartomeu per sote
rrar tots aquests fils que creuen de
banda a banda fent-los entrar per un
altre lloc que no fora l'esmentada
finestreta i al mateix temps cercar una
altra manera d'amagar els que hi
pugen cap a la teulada, i tot per ser
coherent amb una política de millorar
l'aspecte viari com part fonamental de
la qualitat de vida.

El mussol voldria afegir a la llista
de mantenir fils per donar el pitjor
aspecte a un espai públic l'Auditori
Municipal on també sense cap escrú
pol s'han mantingut a més dels fils
exteriors del llumenat els fils de cli
matització del lloc amb la seua
corresponent maquinaria, aconse
guint encara un piljor efecte que al
campanar, tota una veritable mostra
del lema del PP: "Benicarló, més lleig"

Fitxa de subscripció
NOM
DOMICILI

POBLACIÓ CP TEL.

COGNOMS

Se subscriu a La Veu de Benicarló, per l'import de: O 4.680 PTA (52 números, anual, bonificació 10%) prorro
gable si no hi ha ordre en contra. Als enviaments fora de Benicarló caldrà afegir 2.000 PTA anuals.

Forma de pagament: O Domiciliació bancària
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La Festorra jove va congregar a molta gent:

2a setmana de les Festes de Santa Cecilia

,
J6 MAROOI

O
isabte i diumenge vinents
es viurà el segon cap de
setmana de la festivitat de

Santa Cecilia 1999, la qual va
iniciar-se la passada setmana
amb nombrosos actes que orga
nitza l'Associació Musical
'Ciutat de Benicarló'.

Per a aquest pròxim cap de
setmana està programat un matí
de Cinema Infantil, per al dissab
te 27, amb el film 'Pedro y el
Lobo', i acontinuació una festa
infantil, tot això a la seu de l'as
sociació. Per la vesprada con
cert extraordinari de Santa
Cecilia (19h), a càrrec de la
Banda de Música 'Ciutat de
Benicarló' i de la Coral Polifònica
Benicarlanda en l'Auditori
Municipal. Per la nit (23h)
Serenata pels carrers i Furor,
organitzat pels joves.

Diumenge, darrer dia de la
festivitat, es farà una desfilada

pel poble (10h), Missa en honor
a Santa Cecilia en l'esglèsia de
Sant Bartomeu. Per la vesprada
dinar de germanor, i a la seu de
l'associació Jocs d'Alt Risc, com
guinyot, xamelo, oca, ...

El passat cap de setmana tot
va iniciar-se amb la Replegà
dels músics joves per la població
i la Desfilada de la Banda de
Música 'Ciutat de Benicarló', la
qual va recollir als seus domicilis
a 7 nous músics que s'incorpora
ren a aquesta banda.

Per la nit gran quantitat de
joves benicarlandos van
ambientar la Festorra Jove al
local de l'entitat, amb esquetxs
teatrals dels músics, sent l'ac
tuació estelar la del grup Versus
de Benicarló, els quals van
donar un exce!'lent reportori de
bona música.

El diumenge es va fer la
Jornada Esportiva i el concert de
la Secció de Flauta, Oboès i
Fagots i Banda Juvenil. La Festivitat de Santa Cecilia viurà el seu segon

cap de setmana replet d'actes

anàlisi musical
e s 10 de la ve

per Adrian Esteller

Ce/tas Cortos tornen amb 'Tienes la puerta abierla'

Després de quatre anys
Sènse material nou, Ce/tas
Cortos tornen amb la

intenció de donar una altra visió
musical i reflectir tot allò que els
ha anat influint al llarg del temps.

La seua música és una fusió
entre elements i tecnologia,
aquest nou treball del grup valli
soletà, anomenat 'Tíenes las
puertas obertas', té un aroma
general a arrels folklòriques i
esperit molt compromés.

Les cançons d'aquest nou LP
tenen lletres més directes, críti
ques molt creatives, on destaca

la mala llet, l'alegria, l'amor, el
fracàs amoròs, la bondat, i altres,
tot això present en la seua colec
ció discogràfica.

No és que hajen tornat
agressius, sino que
volen expressar tot
allò que els molesta

No és que hajen tornat agres
sius, sino que volen expressar tot
allò que els molesta, els assump
tes injustos, volen fer una crítica
co nstru ctiva.

Una vegada publicat aquest
nou Cd, Celtas inicia una gira de
dos messos per França.

Aquests són els 10 de La Veu

1 - Els Pets - La vida es bonita
2 - Inma Serrano - Te echo de

menos
3 - Luz - Mi confianza
4 - San Lui - How do you do
5 - Loquillo y la P.G. Orquesta -

Billy Las Rocca
6 - Mike Olfield - Pacha mama
7 - Silvio Rodríguez - Mariposas
8 - Prozzak - Hot show
9 - Enrique Bunbury - El extranjero
10 - Celtas Cortos - Tienes )a puer-

ta abierta.
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Teatre a Benicarló, doble sessió:
Nus, de Mutis pel fòrum i Defecte 2000, de Pot de plom

e

J6 AORIAN ESTELLER

F
inalitzava la present edició de la
VII Mostra de Teatre 1999
(Reclam), amb la representació

de dues noves obres, divendres 19
Nus, de Mutis pel fòrum, i dissabte
20 Defecte 2000, de Pot de plom.

A les 22h de divendres Estela
Martínez i Sergio Caballero, donaven
vida a la parella Nus, que creava tres
circumstàncies amb resolucions ben
diferents: Nus, mostra la confianza,
l'amistat, l'engany, la pèrdua del desig

sexual; Nus, és un lloc de personat
ges, vestits i despullats que ens parla
de relacions personals; i Nus, entre
llaça allò que es desitja amb allò que
ja es té. L'obra va estar ben interpre
tada i amb untexte molt seriòs.

-Per una altra part, el dissabte 20 a
la mitja nit, es va representar l'obra de
la companyia Pot de Plom, Defecte
2000; Panchi Vivó i Xavi Castillo, en
escena ens van contar allò que està
succeint amb eixos dígits que ens
estant tornant bojos, 2 OO O.

Més que dos actors es tractava

d'un parell de bojos, que parodien i
caricaturitzen tot allò que els bé en
gana. Ens parlen que els ordinadors
no estan preparats per al canvi de
mil'lenni, i això suposa un retrocès de
100 anys.

Els protagonistes juguen amb el
públic, ballen, canten, ... Pot de plom
va estar encertat en l'escenari, enca
ra que l'edició anterior va ser molt
millor i s'esperava una mica més
d'ells, perquè la seua anterior aparició
en Benicarló va ser sobresalient.

Compte amb els que ve en per la dreta

11_

o...
O
U.

ls professors i els alum
nes de l'lES Ramón Cid
de Benicarló ens han fet

arribar aquestes imatges
denunciant la situació en que es
troben les herbes que podem

veure en la imatge, situades en
la part dreta del carrer d'eixida
de l'institut.

Les queixes són a conse
cuència del perill que corren els
vehicles que han d'eixir d'alií,
perquè, com podem comprovar,
no es por veure qui ve per la
dreta, des de Peníscola i direc
ció Benicarló, entrant al carrer
Isaac Albéniz.

Esperem que el responsable
d'eixa finca tinga el gust de
tallar l'herba, perquè sino
podrem trobar-nos amb una
desgràcia.

Si vols veure la teua Foto-denúncia publicada,envia-Ia a

la Veu de Benicarló el Sant Francesc, 95 Benicarló

FOTO - ESTUDIO

carrer Doctor Ferran, n. 10
Telèfon 964-47-52·53

Especialitzats en
reportatges de bodes
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L'Estel del Callet 1999:
Presentació del cartell, del

CD i de la representació
.'6 MAROO!

---------

societat ®

~ LI COLLA DELS TAFANERS

A
VUi divendres es
realitzarà l'acte de
presentació del

cartell anunciador, del CD
amb les nadales, i el de la
representació teatral de
l'obra 'L'EStel del Callet.
Nadal a Benicarló 1999'.

L'esmentat acte tindrà
lloc al Saló Social de la
Caixa Rural de Benicarló,
iniciant-se tot a les 20
hores.

6é Bulletí
A més a més

l'Associació Cultural
L'Estel del Collet ja ha edi
tat el sue sisé bulletí, d'on

poden destacar-se moltes
notícies que marquen l'ac
tualitat de la representació
d'enguany.

Destacar, com ja vam
anunciar des de La veu,
que enguany l'obra tindrà
alguns canvis per millorar
i fer diferent la representa
ció.

També cal remarcar el
fet que l'obra estarà patro
cinada novament per la
Conselleria de Cultura,
per la Diputació de
Castelló, l'Ajuntament de
Benicarló i Caixa Rural
Benicarló.

1- Agafa el diners i corre
El cas de les polèmiques "stock aptians" de'

Telefónica demostren que el govern de J.M. Aznar
ha acabat amb la corrupció política. A partir d'ara,
opomplir-se les butxaques com siga, es legal.

2- Sopar literari d'Alambor
Els que van poder assistir al sopar d'Alambor

diuen que hi va haver de tot: emoció, ¡1'lustració,'
reivindicació, i unes gotes de surrealisme a càrrec
de Carles Santos i el seu deixeble Jaime Mundo.

3- El AVE Madrid - València
Sembla que el traçat del tren d'alta velocitat,

AVE, no passarà per Castelló. Es rumoreja que el
ministre Arias Salgado s'ha preguntat en públic:
"¿qué maldita falta hace el AVE a una provincia
que no tiene ni trenes de cercanias?'

Aquest és el 6é bulletí que edita l'A.C. L'Estel del Collet

AUTO ESTELlER

4- Remuneracions per a tots
Després de llegir a La Veu les retribucions acor

dades per la Corporació de Benicarló, ens adonem
que si els regidors de l'equip de govern ,cQ..bren
molt per fer poc, uns altres de l'oposició c~bren

poc per no fer res. Les coses com siguen.

5- La Panissola per al Safareig
En senyal de queixa per la Panissola que ens

van donar els virtuosos de La Veu, els Tafaners
hem decidit cancel·lar la subscripció a aque~f'Sét

manari, trencar el carnet de soci d'Alam"bor-1' no
votar mai al BLOC. AI cap i a la fi, segons F'ló~¡,'tots
formen part del mateix contuberni. Ah, i comp-'epe
Ximo, tampoc anirem a veure El Collet. A ve~re si
escarmenten! !

ESTELLERIMPORT

SEAT

O!JD
AUÓI

Ctra. Nacional 340, Km. 142
Tel.: 964 40 07 68 Vinaròs

Entrada taller: passeig Febrer Soriano
Exposició: Av da. Magallanes, 1
Tel.: 96447 17 08 Benicarló
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de diumenge a diumenge
per Paco Del Castillo i Rodolfo Serrano

Días de Radio. Villafamés - oBenicarló 1

e

E
I Benicarló va aconseguir un agò
nic triomf al camp del Vilafamés
gràcies a un penal que va trans

formar Tosic al minut 90. Amb aquesta
victòria podem mantenir un emocionant
empat a onze punts amb l'Albuixec, el
Traiguera, el Puig i el Llevant, ahí es
nada.

El CDB va jugar des del minut 29
amb un home més per l'expulsió d'un
defensa rival. Malgrat aquesta manifes
ta i aclaparadora superioritat numèrica,
els deixebles de Mario Leardi no van
brodar el gran partit que s'esperava.
Fins i tot, a la primera part, el krack
Rodrigo va malbaratar un penal. Total,
segona victòria a domicili del Benicarló
i queda oberta la possibilitat de conti
nuar mantenint totes les esperances de
jugar la promoció. M'han comentat
fonts generalment ben informades, que
el vell mestre va esbroncar públicament
el seu hereu per no haver seguit les
seues instruccions tàctiques. Coses de
família en què no em penso posar,
escolte. Per cert, tot el clan Leardi s'ha
instal'lat al nostre poble i don Mario, la
seua senyora i els seus fills -amb
Sergio al capdavant- ja són veïns nos
tres. Per molts anys de debò.

Que som un poble singular, amic lec
tor, bé ho sap vosté, i que ací no ens en
passa cap per alt, també. Així doncs,
aquesta setmana a Ràdio Benicarló els
membres de la tertúlia esportiva "El
garrot" s'han afegit a la celebració
(d'una manera molt sui generis, això sí)
dels 75 anys de ràdio a les Espanyes.
Per si vostè no ho va sentir, li'n faré
cinc cèntims. No sé on ni com, el vene-

rabie ancià que ens fa d'entenador va
manifestar que els partits de casa es
jugarien en dissabte de vesprada, a les
quatre. Es veu que l'home pateix per si
el jovent se'n va a geure tard, pendo
neja i després no pot rendir diumenge.
Semblants declaracions van esverar
alguns membres de la conversa
radiofònica que van considerar que una
decisió tan important no es podia pren
dre tan lleugerament. Un dels amics va
proclamar amb vehemèncioa que això
del canvi de dates era una "estafa"(sic).
Ací em vaig esverar jo. En la meua irre
flexiva opinió, la Junta pot cometre
equivocacions, errades, inclús pífies,
però les "estafes" les perpetren els
"estafadors" i n'estic ben segur, vaja, ho
sé, que ací ningú no vol prendre el pèl
a ningú. Uns homes que dediquen
temps i diners -m'han dit que alguns
molta perra- poden treballar millor o pit
jor, però crec que mai obraran de mala
fe. En aquestes estàvem quan va trucar
al programa el vicepresident del club, i
la cosa va pujar de to quan l'home es
va voler defensar i hom va poder sentir
per les ones locals uns collons ben
redons i sonors. Tampoc no és això,
home! Les formes hem de procurar
mantenir-les sempre. I es que el perio
disme agressiu -com el que practica el
corrossiu Ramírez en aquestas matei
xa publicació- està passat de moda. Ja
li dic, quatre que en som i encara mal
avinguts. De tota manera la sang no va
arribar al riu.

Canvi de terç. Dimecres passat
Rodrigo es va sotmetre a una prova per
tal d'ingressar a les files del València-B;

a hores d'ara no sé com li va anar la
cosa. Li recordo, estimat lector, que al
brasiler només el gaudirem tres o qua
tre partits més perquè si no es queda a
la capital del reyno se'n anirà a l'Elx. Es
el que passa amb els kraks, que no
tenen lloc a les cases humils. Una com
parança: el gran Josequkí Mateu ja tre
balla per al Grupo Zeta i qualsevol dia
el veurem de redactor en cap a
l'Interviu; en canvi La Veu no el sap
valorar i no l'envia al sopar de l'Alambor
per a que ens adelite amb una de les
seues impagables cròniques de socie
tat. Ja en veurem de coses, ja. De
moment una panissola punxenta i un
basquet d'argelagues per a l'amo
explotador.

Diumenge que vé, sí, diumenge, a
partir de les quatre ens visitarà, un any
més, el Segorbe. La meua opinió al res
pecte és que ens convé guanyar i anar
al camp per a gaudir dels darrers partits
de la nostra estrella particular Rodrigo.
Si no passa cap cosa estmnya, una
semana d'aquestes entrevistaré en
exclusiva l'entrenador del Benicarló
Mario Leardi. Parlarem de moltes
coses, de MenoUi, de Bilardo, del psi
coanàlisi, dels gauchos i fins i tot de la
pampa. Només espero que aquest bon
senyor no crega que l'actitud que
manté al respecte el senyor alcalde de
Benicarló siga una costum al nostre
poble i no vulga quedar malament. Si
imita la nostra primera autoritat ho com
prendré. Ja se sap que allà donde fue
res, haz lo que vieres.

es1;~d.io C..__-....,:o;:

Reportatges, càmeres, accessoris, tot per a la fotografia

~-t:e..ci.ó ID. ...~_-s

Tot tipus de tamanys. Tots els preus i a més us regalem el video del vostre casament. Infòrmeu-vos

Plaça del Mercat, 1 Benicarló

Telèfon: 964 47 14 32



D

La Veu de Benicarló, 26 de novembre de 1999 esports@

fUuvenil va canviar la mentalitat i ... 9 a 2

Golejaga d'escàndol a S. lorenzo

El Proyastec no manté una ventaija d'1 a 3 i cau 5 a 3

Excés de confiança a Premià

1a Regional Cadet
Castelló A - Benihort 6-2

Lliga Nord Benjamí
Benjamí A - C.vinaròs 6-3
Be~amíBiBe~amíC~

van descansar.

Lliga Nord Aleví
Aleví A-C. Vinaròs 10-2
Aleví B - Peníscola 6-2
Vinaròs B - Aleví C 0-5

2a Regional Infantil
Orpesa - Benihort B 3-4

1a Regional Infantil
Castelló A - Benihort 4-2

I cadet A del CD
Castelló va demos
trar tindre una evi

dent major qualitat derro
tant sense cap tipus de
paliatius a un Cadet del
Benihort que va aguantar
només en la primera mei
tat, on els bonics gols
d'Anta i Paraire van man
tindre viu als benicarlan
dos. En la segona part el
Castelló va golejar.

L'Infantil A va donar
una bona imatge en la
segona meitat encara que
va perde amb el Castelló.

Resultats:

Els inferriors
del Castelló

van ser massa
rivals per als
del Benihort

f6 GREGORIO SEGARRA

El lateral Eloi L10pis

Fabregat, entrenador
jugador del Proyastec

la reanudació van ser els
millors del Proyastec, però,
amb 1-3, els locals van
remuntar fins el 5-3 final.

del descans ampliava la
diferència.

La segona meitat va ser
un atac i gol dels benicar
landos que va arrodonir un
gran espectacle. Cal desta
car a Ivan i Abella, que
feren dos Hatt Trick .

I
mpressionant canvi de
mentalitat van experi
mentar els homes de

López López en la vespra
da del passat dissabte, dia
20, i fruit d'això van golejar
al Sant L10rens de
Massamagrell, un equip
situat al mig de la classifi
cació. Per contra, els beni
carlandos surten de la
darrera posició de la taula.
El partit de diumenge
vinent a Vinaròs serà un
enfrontament vital per a lle
var-se un rival directe de •
damunt.

El joc desplegat pel
Juvenil va ser molt atractiu,
sempre intentant buscar i
trobar les accions de perill.
Als nou minuts ja guanya
ven per 2 a O. Els visitants
van escurçar les distàn
cies, però Abella, abans

E
I Proyastec Beyso
FS de Benicarló va
deixar escapar una

gran oportunitat de
col·locar-se segon a la
classificació, per darere del
líder Vijusa València, per
dent a Premià un partit que
guanyava per 1 a 3. Ara els
benicarlandos són tercers i
segons els d'Albacete.

L'equip català va demos
trar tindre una defensa molt
forta, tot i no haver guanyat
fins al passat dissabte cap
partit, encara que havia tret
prou empats. Tot i aquesta
defensa, Rafael va fer el O
a 1. Abans del descans els
locals empataren.

Els sis primers minuts de

6 KOSECKI MATEU

COB Juvenil - 9
Masamagrell - 2
Alineació COBJ: lñaki;

Domingo, Eloi L1opis, Javi
Flos (Isaac, mino 55),
Conrado; Gonzalo , Jesús,
Dani Serra (Joe Luis, mino
74), Abella; Ivan, i
Caracuel.

Gols: 1-0 (min. 6) Ivan;
2-0 (min. 9) Ivan; 2-1 (min.
13) Juli; 3-1 (min. 37)
Abella; 4-1 (min. 49) Javi
Flos, des de més de 30
metres; 5-1 (min. 52)
Abella; 6·1 (min. 60) Jesús;
7·1 (min. 76) Abella; 8-1
(min. 81) Ivan; 9·1 (min.
84) Gonzalo; 9-2 (min. 6)
Tristante.

Incidències: Municipal
de La Carxofa, partit jugat
en dissabte de tarde.

f6 KOSECKI MATEU

Premià- 5
Proyastec·Beyso • 3
Alineació Proyastec:

Chus; Chelete, Fabregat,
Astillero, Rafael Martins -
cinc inicial-, Valera,
Gustavo Marques.

Gols: 0-1 (min. 17)
Rafael Martins; 1-1 (min.
19) Berenguer; 1-2 (min.
23) Gustavo Marques; 1-3
(min. 27) Rafael Martins; 2
3 (min. 31) Cortés; 3-3
(min. 33) Tomas; 4-3 (min.
37) Tomas; 5-3 (min. 38)
Tomas.

Incidències: 150 perso
nes al Pabelló Municipal de
Premià de Dalt.
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A San Petersburgo, Russia:

Madison en la Copa del
Món de Rock Acrobàtic

J6 CLUB MADISON

La Copa del Món de
Rock and Roll
Acrobàtic es va cele

brar el passat dissabte, dia
20 de novembre, en la ciu
tat de San Petersburgo
(Russia), on els actuals
campions d'Espanya d'a
questa modalitat esportiva,
la parella formada per
Tania Salinas i Lluís
Caldés, del Club Madison
de Benicarló, van participar
en la categoria Junior.

La competició va estar
molt igualada, però l'equip
benicarlandol va obtenir

una manífica victòria al
aconseguir classificar-se
en les finals en una gens
despreciable 6a plaça. Açò
va suposar- una ascenció
vertiginosa al rànking final,
quedant classificats en la
10a posició.

Un dels jutges va atorgar
als joves de Madison la ter
cera posició, i cal tindre en
compte que és la primera
parella de tot l'estat, en
aquesta categoria, que
aconsegueix situar-se en
l'àmbit europeu, ja que mai
hi havien participat. Com a
dada significativa cal recor
dar que el Rock Acrobàtic
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La parella benicarlanda formada per Tania Salinas i Lluís
Caldés (10ns), junt amb els guanyadors a Russia

és un esport que serà d'ex- fa tres anys que practiquen
hibició l'any vinent a Sidney aquesta modalitat esporti
2000, i olímpic als jocs del va.
2004. Tanmateix, després dels

Tania Salinas té 15 anys, èxits aconseguits, la pare
és de Benicarló i estudia 4t lla ha estat convidada al
d'ESO; Lluís Caldés té 17 Campionat del Món de
anys, és de Peníscola i categoria A, la més impor
estudiant de sanitària. Tots tant d'aquest esport, que
dos competidors únicament es farà a Castelló.

<

J6 TIM LEGLER

El C.B. Benicarló Construcciones Malloms tornà a perdre

Sènior Femení,....
C.B. Morvedre- 60
Limpiezas Selnn - 63

. Jugadores del Club
Bàsquet Benicarló: Dolo
(1), Noelia Bascuñana (5),
Inma (-), Blanca (3),Celia
(34), Bea (-), Noelia Bayarri
(-), Estefania (1), i Raquel
(19).

P
ossiblement el millor
partit jugat en els
darrers anys per l'e-

. quip benicarlando, tant és
així que en diverses fases
del matx, les seues accions
van ser aplaudides pel
nombròs públic local. Per
cert, quina enveja tindre
tant de públic.

El joc desplegat per les
xiques de Manolo L10rach i
Carlos Ruzafa (Asistent
Coach) va ser espectacu
lar, totes les jugadores van
estar a molt bon nivell, i la

reaparició de Raquel va
arrodonir-la amb una gran
actuació.

Com a nota excel'let cal
qualificar a Celia, que
novament va passar dels
trenta punts (34), demos
trant que és bó el treball
desenvolupat tant per juga
dores com pel cos tècnic.

Sènior Masculí
C.B. Morvedre - 84
Construcciones

Malloms CS Sió. - 62
Jugadors del Club

Bàsquet Benicarló: Hortas,
Jaime, Agustín, Cherta,
Ivan, Galan, Villegas,
Comes, Rubén i Peñalba.

El Morvedre va ser molt
superior al conjunt benicar
lando, difícil la situació que
deurà solucionar Vicent
París, l'abandonament de
Peña, l'absència ... de
Cherta, i, ~ més a més, cal

afegir la lessió de Jaime
Sorlí als dos minuts de par
tit.

Sembla que algún male
fici recau sobre el
Benicarló, i això va aprofi
tar-ho d'allò més el conjunt
valencià.

Junior Masculí
C.B. Morvedre - 47
C. Rillo CS Sió. - 56
Tot i el nombrós i ensor-

didor públic el Junior va
saber estar a la pista derro
tant a un difícil equip.

Cadet Masculí
C.B. Moncófar - 14
Cadet Masculí. - 69
Clara i contundent victò-

ria de l'equip que dirigeix
Juanma Ferrer, el qual està
treballant molt bé la cante
ra benicarlanda, cal conti
nuar per aquest camí.
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CANVI DEL LLOC ON ES REALITZARÀ LA FESTA
~ La Plaça del Mercat serà protagonista.
Els membres de La Unió de Comerços de Benicarló han preferit reu
bicar el lloc d'aquesta esperada festa i passarà a realitzar l'acte prin
cipal, el Soteig del Milió a la plaça del Mercat.
16:00 HORES. ACTIVITATS INFANTILS
~ Els més menuts xalaràn durant tota la vesprada.
Tot s'iniciarà amb les activitats infantils programades per a aquesta
festa, les quals es realitzaran a dos llocs de la ciutat: Tobogà i
Piscina amb boles a la Placeta dels Bous; i el trenet, que circularà
pels carrers peatonals, i la girafa gegant, es podran disfrutar en la
Plaça del Mercat.
21 :00 HORES, INICI DE LA FESTA AMB EL QUARTET FESTIVAL
~ Concert per anar calentant el cos en la Plaça del Mercat.
El Quartet Festival animarà l'ambient fins al sorteig.
22:00 HORES. SORTEIG DEL MILIÓ
~ Una mà inocent treurà, des de la Plaça del Mercat, el tiquet afortunat.

Cal que esteu a casa o al lloc del sorteig, el milió està en joc.
23:00 HORES, FI DE FESTA AMB MÉS MÚSICA
~ El doble del Chaval de la Peca en concert.
Per a arrodonir-ho, més marxa amb aquest divertit personatge.

The Blair Witch project, terror al Capitol

'La lengua de las mariposas', al Regio

.~ REDACCIÓ

rhe Blair Witch project
(Capital), amb la direcció de dos direc
tors com són Eduardo Sanchez i Daniel
Myrick, i amb Heather Donahve, Michael
Williams i Josu Leonard, com a principals
protagonistes, tindrem l'oportunitat de
viure una història molt intrigant.

En 1994 tres estudiants de cinema van
desaparèixer al bosc de Maryland durant
un reportatge sobre la llegenda de la brui
xa de Slair... Un any després, es va trobar
la pel'lícula d'aquest reportatge.

Molta intriga i emoció viureu amb
aquest thriller.

La lengua de las mariposas
(Regia), protagonitzada per Fernando
Fernan Gómez, conta la història d'un
hivern del 36 a l'escola d'un poble gallec.



G última

Còmic
La Veu de Benicarló, 26 de novembre de 1999

EL CÒMIC SETMANAL

DE XAVIER BURRIEL
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Cartellera de Cinema Benicar ó i VRnaròs
del 26 al 29 de novembre
Benicarló Vinaròs 8

LA LENGUA DE
LAS MARIPOSAS

Divendres
22:30

Dissabte
19:45 i 22:30
Diumenge

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

19:45 i 22:30

THE BLAIR
WITCH PROJECT

Divendres
22:30

Dissabte
19:45 i 22:30
Diumenge

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

19:45 i 22:30

el••1••~ NE,,\\A

AMERICAN PlE

Divendres
22:30

Dissabte
19:45 i 22:30
Diumenge

17:00, J9:45 i 22:30
Dilluns

19:45 i 22:30

C:OLISEUM

LA HIJA DEL
GENERAL

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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