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Els ciutadans analitzen aquestes pasades festes
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¡! Una panissola molt raspo
sa i punxant per a la bruti
cia i quantitat de deixalles

sense replegar que han quedat per la
nostra ciutat i encara sobreviuen pels
nostres camps i carrers.
Comissions falleres -no totes-, gent de
la fira, i veïns poc considerats han dei
xat zones de la localitat amb imatges
lamentables.
Esperem que els responsables munici
pals de neteja actuen ràpidament.
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!&~Una carxofa ben torradetar per als membres de la

Comissió Organitzadora
dels actes commemoratius del 350
aniversari de l'arribada de la imatge
del Crist de la Mar a Benicarló, els
quals estan aconseguint que el seu
programa, d'un any de durada, tinga
els merescuts ressó ¡ repercussió t.
A més a més, han aconseguit un corró
i un matasegells, així que gran quanti
tat d'entitats incorporen el seu Ioga.

Editorial

Visca València, viscaaalll

H
em de plegar-nos davant l'evidència. Les falles s'han
convertit en les festes més aparatoses de la nostra
"foguera de ciutat". El món faller pot estar d'enhora

bona, el Fal/ero i l'Himno Regional (el de l'exposició de
Madrid), s'han convertit de cop i volta en els protagonistes
per antonomàsia d'allò que més ens agrada als benicarlan
dos, la festa i la gresca. Cal reconéixer que aquesta set
mana fallera ha mobilitzat pels carrers de la nostra flambe
jada ciutat tanta gent com qualsevol de les setmanes de
festes d'agost. Des de dijous fins al mateix diumenge, hi
havia, a hores tan intempestives com les dos o les tres de
la matinada, tanta gent passejant pel centre de la ciutat que
pareixia un dimecres qualsevol. Cada passa representava
una salutació a algun conegut, hola Don Pepito, hola Don
José, ....

Certament, hem de llevar-nos la gorra, davant el que han
estat capaços de fer uns monuments faI/eros, .plantats al
mig dels carrers, i unes desfilades de les guapes i guapos
fallers que animen tot aquest cotarro. Amb un pressupost
que no arriba, ni de bon tros, a una mínima part del que a
festes d'agost paguem tots el benicarlandos, aquests
fallers i falleres trauen un rendiment que ja el voldrien
Mundo i els seus acòlits. Massa sovint, però, el rendiment
és directament proporcional al nivell d'incivilitat que alguns
són capaços d'ostentar.

Tot i això últim, haurem d'anar pensant de fer un canvi de
sexe a les nostres festes d'agost. A partir d'ara, els pasei
l/os que es peguen en aquestes dates els nostres regidors
i regidores, els han de fer vestits de falllers i falleres. Des
d'eixe moment només ens caldrà cantar allò de "Per ofre
nar noves glòries a Espanya ... ".
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Benicarló és una ciutat de més de 20.000 habitants, plena
de festivitats i trad icions, i com ocorre en tots els lloc, la
gent mai no coincideix en totes les opinions. Hem passat
unes altres falles, i des del Consell de Redacció de La
Veu, volem conèixer les diverses versions dels senti
ments que desperten aquestes festes. Hem recaptat l'o
pinió de dos benicarlandos.

Vaig nàixer amb falles i estic segur que moriré amb elles, Benicarló és sinònim de falles

Benicarló no seria igual sense falles
~ ISMAEL MATEU

Q
uan vam plantejar
nos aquest tema,
mig seriós mig de

broma, un jove com jo,
faller de pro, membre d'una
comissió faller, i defensor
fins als meus darrers dies
d'aquestes festes, les més
grans que té Benicarló, vaig
pensar si no valia la pena
omplir una pàgina parlant
de tot allò que provoquen
les festes del foc. La meua
conclusió és que SI, i en
majúscules. Els motius, els
pocs que podré ficar en
aquesta plana, els analitzo
a continuació.

Primerament, comprenc
la gent a qui els molesta el
soroll dels coets, però, cal
reconèixer que queixar-se
de tot és un costum de
poble. Llevat això, no
entenc els que rebutgen les
falles. Les falles són nos
tres, les de Benicarló, dife
rents a les altres que exis
teixen, tan sols ens hi parei
xem en el fet que plantem i
cremem un monument de
cartró. La resta s'inicia el
dia 20 de març d'un any i
acaba el dia 19 de març del
següent any, amb la crema.

Diversos són els qualifi-

catius que podem indicar
de les falles: germanor, tot
hom s'uneix en aquestes
festes; colors polítics, com
petències professionals,
veïns enfrontats, menuts,
joves i grans, tots a una,
diversió, companyerisme,
POBLE.

Benicarló és diferent, tots
som benvinguts a la casa
(casal) dels altres; tots ofe
rim allò nostre en casa
(casal) nostra als altres;
tots ens identifiquem amb la
nostra falla, però mai rebut
gem a la resta. Onze comis
sions falleres som ja, milers
de persones darrera d'elles,
i continuem creixent.

Tot un any treballant,
convivint amb la gent del
teu barri, reunions setma
nals, soparets, paelles i
dinars de germanor, parti
detes de guinyot, festes
infantils, concursos de
dibuix, sopar de proclama
ció, dinar de presentació,
La replega, ubicació de
senyeres, Comissió de
Dones, Comissió Jove,
cavalcada del ninot, jornada
d'agermanament a sant
Gregori, mascletà, cordà,
rondes de misteles, torrada

Les falles representen tradició, unió i diversió foto Mateu

popular, revetlla, foc i Però això sí, per a viure i
traca ... QUÈ MÉS VOLEU? sentir bé les Falles, cal

Les falles formen una estar dins d'una d'elles,
impressionant conjunció de vestir-se de faller o fallera i
tradicions, costums i gent. xalar d'allò més.
Fa vint i set anys que les Tan sols em queda indi
podem compartir a car que ja falta menys per a
Benicarló, i cada volta són les falles del 2001, que com
més espectaculars (?). Ens sempre seran millors que
visita gent de tot arreu, que les de l'any anterior: Visca
és acollida amb les mans les Falles de Benicarló!!
obertes.



La Veu de Benicarló, 24 de març de 2000

••••

o el tema de la setmana

M'agraden les Falles iii
J6¡ SALVADOR PERIS

A
mi m'agraden més les
falles que al del cos
tat. Per a mi les falles

són molt més que una festa.
Són una manera de viure,
una filosofia de la vida i de la
mort, un desig i una finalitat,
un amor i una poesia.
Poesia. Les falles són poe
sia. Poesia de la dona.
Poesia de la primavera, de
les flors, del foc i de l'amor.
Amor a les coses que són
nostres, a les tradicions. Les
falles són tradició. Gairebé
vint-i-tants anys de falles a
Benicarló. Solera. Arrels
profundes que es perden
dins el túnel del temps. Jo
no puc comprendre un
Benicarló sense el món
faller. Món faller. Aquesta
paraula fa que m'aixeque de
la cadira....perdó....estic
cantant El fallero no puc
deixar de cantar "per a la
falla .. .. del teu carrer" ...
tatatxan. Ja he acabat. Vaig
a beure una mica. Ai, quina
misteleta més bona! Mistela.
Beguda espirituosa que ens
duu al mateix centre, al
sancta sanctorum i centre
vital de la festa. El casal

faller. Quasi res. Lloc privile
giat on l'ambient faller es viu
amb la màxima intensitat.
Punt de trobada de la gran
família fallera. Germanor,
calor humà, música de la
terra. El venedor de tiquets,
peça vital dins l'engranatge
faller. Gateres, vòmits i defe
cacions. Marxa nocturna.
Ambient cosmopolita.

Actes de carrer.
Manifestacions culturals i
festives on el faller treu el
seu orgull i la seua gràcia.
Amb quina ostentació llueix
el faller el seu vestit regio
nal! La fallera mereix un
apartat especial. A ella va
dirigida la festa. Ser fallera
major és la millor cir
cumstància en què es pot
trobar una benicarlanda que
gallege de ser-ho. L'ofrena.
Acte central de tot els actes.
Gran vistositat. Allà podem
veure vestits de tots els
colors i estampats. Pentinats
que afavoreixen la discreta
bellesa de les nostres
dones. Desfilar seriós i res
ponsable de les comissions
falleres. Les faixes dels
fallers que ens indiquen la
jerarquia d'aquest món on
tot té la seua raó de ser i
existir. El faller portaesten-

dard, figura cabdal de les
desfilades, concentra l'orgull
de dir "la meua falla", "la
nostra falla". Marcialitat,
satisfacció. Ofrena de flors
amb indudable tribuna d'ho
nor plena de gom a gom
d'indudables personalitats.
Magnífic tapís on la figura
central em recorda un perso
natge de ficció d'alguna
pel·lícula.

Caràcter faller, caràcter
benicarlando. Insatal·lació i
muntatge de casals portàtils.
Moment vital de la festa: la
plantà. Enmig del carrer. Per
una setmana no passa res.
Com tothom és faller, a
ningú no li molesta. Llàstima
els quatre cigrons negres
que sempre es queixen de
tot. Solidaritat fallera. Amor
al poble. Els xiquets ensen
yats des del principi. Caixeta
de coets i bon grapat de
masclets. A rebentar pape
reres! Estem en falles.
Sempre es queixen els
mateixos. Gent insociable
que no respecta la diversió
de la majoria. Ningú no pot
amb les falles.

Sant Josep, el nostre
patró. Dia gran, patró de tots
els valencians. Sant Josep
ja porta vint-i-sis anys de

patronatge. De tota la vida.
Potser seria hora çle
començar a plantejar-nos un
canvi de titular. Dia de ten
sió. Tothom vol gaudir de les
darreres hores dels monu
ments fallers. Monument.
Monumentalitat. Res com
parable amb aquestes obres
d'art. Comença la cerimònia
final. Acte que dóna sentit a
tot allò que s'ha viscut i sen
tit. La fallera plora perquè es
crema la seua falla. El presi
dent, agafant-la de la mà, ja
pensa en la de l'any que ve
(de falla, és clar). Comença
l'himne regional valencià.
M'emociono..... .... t;t;totí;;;;;
novesglòr;esaspañaaaa
aa...germans v;ngauuuu.....
Foc, fum, sentiments contra
dictoris. La falla del teu
carrer es crema.
Mentrestant, el mal ben icar
lando pensa, renegat ell,
que la fallera major està plo
rant perquè veu com es con
verteixen en cendra els dos
o tres milions que els ha
costat la falla, i que el presi
dent no plora però que està
renegant pel mateix motiu.
El mal benicarlando, el
rebentador, no ho entén. El
seu enteniment no ho assi
mila. Caldrà reciclar-lo.

TRIBENS s • L •

Construcción y montaje
de naves prefabricadas de hormigón

Tel.: 964 47 33 42 - 608 06 93 95 Benicarló
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Les cues del primer dia a la Casa Consistorial Gica S.

dit d'establir, de forma ofi
cial, una oficina permanent
per gestionar aquests trà
mits. La data de finalització
d'entrega de documents és
el dia 31 de juliol. L'oficina
permanent serà ubicada en
l'antiga Biblioteca
Municipal.

Durant aquesta primera
setmana van aparèixer per
les dependències del nego
ciat de Governació més de
100 estrangers que volien
empadronar-se, aconseguir
el permís de residència o
agafar documents de trami
tació. Els provinents del
Magrib eren la majoria.

;6 ISMAEL MATEU

local 0
Benicarló habilitarà una seu permanent
per a regular la situació d'estrangers

\ ..
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La Regidoria de
Governació de
l'Ajuntament de

Benicarló va iniciar, el pas
sat dimarts, dia 21 de març,
el procés de regularització
de papers destinats a
estrangers, no comunitaris.
Des de primera hora del
matí, la primera planta de la
Casa Consistorial, va tindre
el pas continuat de ciuta
dans de nacionalitats diver
ses, arribant-se, fins i tot, a
produir-se cues als corre
dors de l'esmentada àrea
municipal.

L'equip de Govern dirigit
per Jaime Mundo, ha deci-

Baix rendiment i elevats costos són els detonants

Greu crisi en les hortalisses de Benicarló
;6 ISMAEL MATEU

Treballadores de la Cooperativa Agrícola Sant Isidre Mateu

llaurador no li ix rentable
cultivar hortalisses, per
què el preu dels costos és
més elevat que el que s'a
consegueix amb la venda
dels productes."

Brusca és conscient de
la difícil situació, i des de la
Unió s'exigeix que des del
Tribunal de la Competència
de l'Estat "s'intente con
trolar el mercat de les
empreses dels adobs, afxí
com defensar el lliure
mercat, com ha de regir
se qualsevol transacció
comerciaL" Des' de la Unió
es sospita d'un presumpte
acord entre empreses per
apujar els preus a l'hora.

carabassa, l'encisam, etc.,
perquè els preus estan per
sota dels costos.

El Secretari Comarcal de
la Unió de Llauradors i
Ramaders de Benicarló,
Joan Brusca, va explicar, a
La Veu, les situacions que
han provocat aquesta crisi:
"en un any el preu del
gasoil s'ha incrementat
en un 50%, passant de 43
pessetes per litre, a 65
pessetes el litre. Si afe
gim que els: preus dels

< abonaments s'han incre
mentat als darrers tres
mesos en .un 40%, de 15
pts/kg, a 24 pts.lkg,
podem garantir que al

una situació crítica.
Actualment existeix una
greu crisi de preus en pro
ductes com el cogombre, la

L'agricultura en general
i les hortalisses per
damunt de tot, cada

vegada estan entrant en
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Manel Garcia i Grau aco~segueix el premi
Rafel Cornellà al millor assaig eriod'stic

iÓ MARGOI

EI diumenge dia 19 de
març, a la ciutat
Blanes, es van atorgar

els XXXVI Premis Recull,
instaurats el 1964 i que s'a
torguen als millors llibres en
les modalitats de novel'la,
poesia i teatre, als millors
escrits periodístics.

En l'edició d'enguany, l'es
criptor benicarlando Manel
Garcia i Grau, ha guanyat el
premi Rafel Cornellà al millor
assaig periodístic, pel seu

retrat literari sobre la vida i
l'obra del polític, escriptor i
periodista valencià, Vicent
Ventura, desaparegut el
desembre de 1998. Aquest
guardó, a més a més de la
gratificació econòmica, rebrà
com a premi la seua publica
ció al diari AVUI.

Des de La Veu volem
donar la més sincera enhora
bona a aquest escriptor amic
de la casa.

Imatge d'arxiu de Manel Garcia i Grau als Premis Alambor 95

observatore mundana
per J. R. Ramírez

Me'n vaig

Aquestes ratlles volen servir d'a
graïment als lectors que durant
aquests anys han seguit assídua

ment la meua secció. A partir de la set
mana que ve, un servidor, deixa de
col.laborar en aquest esplèndid setma
nari per dedicar-se a altres tasques
periodístiques. Me'n vaig a Madrid per
què el meu germà m'ha oferit una feina
molt ben pagada al seu diari. Hi ha qui
pensa que els diners no ho són tot.
Certament, no ho són tot però sí que ho
són quasi tot. Com que l'oferta econò
mica de La Veu per retenir-me en la

seua redacció era anorèxica la decisió
no ha estat gens difícil.

Per altra banda, vull desmentir els
rumors que m'apuntaven a una possi
ble oferta del president del govern per
al seu gabinet de premsa. No van les
coses per ahí. Estic segur que el PP té,
dins de les seues files, gent molt més
preparada per a cantar les excel.lències
del seu programa de govern. Jo prefe
reixo dedicar-me a tasques més
modestes però reconfortants per a l'es
perit i la butxaca. Puc afirmar que
cobraré més al diari del meu germà que

al costat d'Aznar.
No puc deixar aquestes pagines

sense acomiadar-me d'un dels meus
lectors més admirables: Pepe Ximo.
Sense ell aquesta tasca setmanal
hagués tingut pocs al·licients. He de
reconèixer que gràcies a persones com
ell, el PP ha aconseguit la majoria
absoluta tan merescuda. La seua activi
tat pública com ha promotor de la moda
femenina és una referència destacable
dels puntals ideològics sobre els que
s'aguanta la moralitat del Partit Popular.
Adéu.

RÀDIO BENICARLÓ

EMISSORA MUNICIPAL
107.3 FM

Méndez Núñez, 91
Telf. 47 35 44

BENICARLÓ

LA NOSTRA TELE
Avda. Marqués de Benicarló, 27

Telí. 4719 83

--
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pirotècnia tomàs (2)
La mascletà del 2000 dona una lliçó al món del foc

València va tornar a posar-se als
peus de Pirotècnia Tomàs 'i

.16 ISMAEL MATEU

Un any després la
història es repeteix,
però aquesta vega

da multiplicada per dos,
tres, o per quatre,
Pirotècnia Tomàs S.L., va '
meravellar novament al
públic assistent a la plaça
de l'Ajuntament de
València, i als milers de
persones que sintonitza
ren Canal 9 TV, en la
mascletà de les Falles
2000.

El passat 11 de març,
davant la presència de
més de 300 benicarlan
dos en directe, els Migue,
Jaime, Gori, i companyia,
van tornar-se a posar a la
butxaca a tot el món de la
pólvora i el foc, i en defini
tiva al món faller.
Enguany, altra volta es

La Plaça de l'Ajuntament tornà a ser conquerida per Tomàs

van utilitzar els 120 quilos van estar acompanyats
autoritzats com a màxim, i per fums de colors i vol-
el resultat va ser cans variats.
excel·lent. Seguidament es va

Les claus de la mas- delectar els presents amb
cletà, d'aproximadament les cinc retencions amb
sis minuts, radiquen en un doble acompanyament,
gran inici, amb una sèrie que van donar entrada al
de trons aeris, els quals triple terratrèmol, el qual

va tindre, per a donar
major espectacularitat,
doble tram de tr~~a.

L'apoteosi va arribar. .en
l'acabament, el qual 's;ini
ciava amb una descàrre
ga de trons aeris, que van
secundar la volcanada de
focus tro i la forta descà
rrega de trons en sec, i va
provocar les ovacions del
respetable assitent.

Les felicitacions arriba
ren de tots els llocs,
Izaskun Maura, fallera
major de Benicarló, Raúl
Gallén, president de la
JLF, l'alcalde de
Benicarló, Jaime Mundo, i
altres personalitats com
Rita Barberà, alcaldessa
de València, la nova Miss
València, el futbolista
Anglomà, o el Titi, van feli
citar a l'expedició benicar
landa, integrada per més
de 15 persones.

Els membres de Pirotècnia Tomàs van tornar a triomfar

FOTO - ESTUDIO

El foc i el soroll de la mascletà de Tomàs va meravellar

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

Especialitzats en
reportatges de bodes
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Bens públics

E
l mussol creu que
tot allò que pertany
a la ciutat cal que

tant· els seus ciutadans
com el mateix consistori
es preocupen de conser
var-lo en el millor estat
possible per ser un bé
públic, malgrat que la
memòria li recorda que
històricament pocs per no
dir ningú es preocupa
realment d'aquesta obli
gació i per constatar
aquesta realitat només
cal donar un tomb pels
voltants de l'antiga fabrica
de Fontcuberta.

El mussol més d'una
vegada ja havia piulat de
l'estat deixadesa en que
es trobaven les
instal·lacions de l'auditori
municipal (façanes,
vidres, fils, interiors,
accessos, etc.), malgrat

ser una de les conquestes
més simbòliques de l'e
quip de govern del pp per
poder penjar-se medalles
polítiques amb l'oferta a
tota la població d'un ser
vei de conservatori; d'una
programació cultural
municipal lloable i d'un
lloc idoni per a falles, fes
tes, escoles, entitats cul
turals, etc.

El mussol valora molt
negativament les obres
que han tirat endavant els
promotors de la urbanit
zació de l'espai que ocu
pava la fàbrica més
important de Benicarló
per a construir pisos d'alt
standing, ja que amb els
seus deures contractuals
(obligació de construir els
vials, les voreres,
instal'lar el lIumentat
públic de la zona, etc.),

van començar a fer-los
abans dels mateixos sola
ments, i ara tothom pot
observar els efectes
devastadors d'una nul·la
planificació en benefici
dels bens públics.

El mussol ha compro
vat com davant cada
construcció de blocs de
pisos els vehicles pesats
emprats en les mateixes
van poc a poc trencant el
terra de pedra que s'havia
col'locat fa mesos; com
ara per col·locar els fanals
de llum sense cap mira
ment es trenquen les
pedres per fer sortir fils i
posar un peu de farola
que deixa a descobert la
manera bar.roera d'obrir
els forats; com els promo
tors que enceten una
nova obra no tenen tam
poc cap mirament en

col· local' les tanques
metàl'liques protectores
enganxades en una bari
lla de ferro clavada a la
mateixa pedra de la vore
ra, etc.

El mussol no pot que
menys de senyalar a l'e
quip de govern del pp de
pasotisme a l'hora de
controlar aquestes obres,
tant del seu projecte ini
cial com de l'execució
dels trams per tal d'evitar
les trencadisses que se
estan fent a la zona amb
més projecció de la ciutat
i sobretot per a obligar als
infractors destructors a
reposar les coses trenca
des com garantia de con
servació de les propietats
municipals.

NOM

DOMICILI

Fitxa de subscripció
COGNOMS

POBLACIÓ CP TEL

Se subscriu a La Veu de Benicarló, per l'import de: O 4.680 PTA (52 números, anual, bonificació 10%) prolTO
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

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

-Si.~ura:- - - -- -- -- - -- -- - - -- - ---- --- - - -- - - --- -- -- - - - -- --,- - - - -d - - - - - -- -- --- deL 2000 - - - - - --- -- - -- - -- - - - -._- - - - - 1
Domiciliació bancària

BANC/CAIXA

ADREÇA

NOM [ COGNOMS DEL TlT LAR DEL COMPTE

Codi de Compte Entitat Sucursal

POBLACIÓ

Control Compte número

ep

Senyors: els demano que, fins a una nova ordre, atengueu els rebuts que els presentarà l'Associació Cultural la Fenul1 de Benicadó per l'im

port de subscripció a La Veu de Benicarló.

n

Sign~tura: d del 2000
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Tam Tam Go! Bo en;' les
formes, bé en el fons

.~¡} AORlAN EsTELL ER (ENVIAT ESPECIAL)

GicaS.

actuara Carlos Santana, hi
hauria públic minoritari. Pot
ser que el públic prefereix la
música comercial, la mod,a,
la lletjor abans que la quali
tat.

Hem d'animar la
Coordinadora de Penyes a
continuar en aquesta línia,
amb qualitat, però
l'Ajuntament ha de donar
més suport, tenint en comp
te la poca marxa que hi ha
els caps de setmana a
Benicarló.

Com a anècdota, el ves
tidor on es canviaren no
tenia aigua calenta!!!!

Imatge del grup de Tam Tam Go en Benicarló

més pena que glòria. El
públic no va saber apreciar
la seua qualitat en aqueixa
ocasió, una cosa pareguda
ha tornat a succeir amb
Tam Tam Go!, un grup amb
lletres compromeses, iròni
ques, sàtires sobre l'amor,
la societat o qualsevol valor
humà. La gent no va donar
el calor que es mereixien
amb la seua escassa
presència en l'acte.

Cal aplaudir l'elecció de
la Coordinadora de Penyes
en aquest concert. hem de
mesurar la seua qualitat pel
grup que actua i no per la
gent que hi acudeix. Estic
segur que si a Benicarló

Damunt l'escenari, els
dos joves de Badajoz i els
seus músics, van delectar
el personal amb una varie
tat de cançons clau al seu
disc. So i llum correctes,
tenint en compte la veu del
seu cantant, Nacho
Campillo, temprada i prepa
rada per a l'ocasió. En la
meua opinió, un concert bo
en les formes i bé en el
fons.

Encara segueix en la
memòria el que va ocórrer
amb Los Rodríguez, al seu
pas per Benicarló, que van
passar per la ciutat amb

Es va dedicar un
tema al director de r

cinema, ara mort,
Ricardo Franco,
que amb Nacho i
un antic integrant
de la banda, va
composar el seu
clàssic inovidable...
Manuel Raquel

¡¡~•banda, van composar el ~
seu clàssic inoblidable... ~:¡

~~

Manuel Raquel. ~fWA
mb motiu de les fes-
tes falleres a
Benicarló, la

Coordinadora de Penyes
de la ciutat va organitzar, el
passat dissabte, dia 18 de
març, el concert del grup
Tam Tam Go! Qualitat artís
tica van presenciar els
quasi dos mil assistents a
l'acte, segons dades facili
tades pels organitzadors.

Els germans Campillo
han reformat el grup, pràcti
cament no queda res de
l'anterior, si de cas aquella
lògica nostàlgica d'aquells
començaments a finals de
la dècada dels 80. Deu
musIcs acompanyen
Nacho i Javier, que oferei
xen una gira d'hivern que
els portarà fins a l'Amèrica
Llatina, per promocionar el
grup. A finals d'aquest any
editaran la regravació i
masterització dels seus
èxits en un recopilatori.

Durant l'hora i mitja de
durada van dedicar una
cançó escrita en homenat
ge a Ricardo Franco, direc
tor de cinema desaparegut,
que juntament a Nacho i a
un antic integrant de la

e S 1t'-1d.i.O C---~--;=-;:
~=:..

Reportatges, càmeres, accessoris, tot pel' a la fotografia

--A.....e llI. e i.Ó I.lt. lI.ll~i.s
Tul tipus de /amanys. To/s els preus ¡ a més us regalem el video del vos/re casament. lnfórmeu-vos

Plaça del Mercat, 1, Benicarló

Telèfon: 96447 1432 j, !.'



La Veu de Benicarló, 24 de març de 2000

La presentació del 20é Cicle de Concerts de Primavera van
realitzar-la Francisco Flos, Enric Belda i Vicent Arnau

de Jazz de José Luís l'Auditori, la plaça de sant
Gamez seran les cites Joan i la seu de l'A.M.
més importants". Ciutat de Benicarló.

Els locals escollits són

Diabolus.
El cicle s'inícia demà dis

sabte, dia 25, i finalitzarà el
4 de juny. El tècnic de
Cultura de l'ajuntament,
Enric Belda, va lloar la qua
litat i el prestigi dels grups
que ens visitaran, tant a
nivell nacional com interna
cional: "el grup de percus-
sió Amores, Antoni
Besses, la Trobada
Nacional de Saxos a
càrrec de Diabolus, el
concert extraordinari de
la Banda de Música
Ciutat de Benicarló,
l'Aplec Cant de les
Comarques i el concert

.i6 ISMAEL MATEU

L
'edició número vint del
Cicle de Concerts de
Primavera de

Benicarló, va ser presenta
da amb un clar missatge,
"hem reduït a 19 les
actuacions buscant una
major qualitat dels grups,
per la importància que
està adquirint el certa
men amb la marxa dels
anys", va indicar Francisco
Flos, president de l'OAC,
organitzador del cicle, jun
tament amb l'Associació
Musical Ciutat de
Benicarló, La Coral
Polifònica Benicarlanda, i
l'Associació Cultural

@ local

Reducció del nombre de concerts per buscar més nivell
El XX Cicle de Concerts de Primavera aposta

per la qualitat interpretativa dels músics
1f Itt "'l'.. f . r ,
.! .. ~ 1 % t

o...:-__"i ¡¡ I:i
I !1Tr¡ I '
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X Exposició Filatèlica i
presentació del corró i
matasegells del Crist

Congrés internacional
de Formació i Inserció

laboral per a joves
h OFICINA D'INICIATIVES COMUNITARIES DE TREBALL

L
a Societat Filatèlica de Benicarló va presentar la 10a
Exposició Filatèlica, la qual tindrà lloc des del dis
sabte 25 de març fins al diumenge 2 d'abril, en la

Caixa Rural i estarà dividida en diverses jornades.
També es va presentar el corró d'estampar i el mata

segells conmemoratius del 350 aniversari de l'arribada de
la imatge del Crist de la Mar a Benicarló. Ismael Mateu

E
l Palau de
Congressos de la
ciutat de València ha

estat l'escenari del
Congrés Internacional de
Formació i Inserció
Laboral dels joves en
Europa, dins de la iniciati
va Comunitària de Treball i
Recursos Humans
Youthstart, organitzat per
ADSIS de l'Ajuntament del
Cap i Casal i per l'Oficna
d'I niciatives Comunitàries
de Treball de l'Ajuntament
de Traiguera, i cofinanciat
pel Fons Social Europeu.

AI congrés han participat
països com Alemanya,
Espanya, França, Itàlia, i

Suècia, que formen part de
la xarxa EXPLORE.
Cadasqú d'aquest països
participants van mostrar
les diferents possibilitats al
camp de la formació i al
inserció de joves menors
de 20 anys.

La iniciativa comunitària
Youthstart es dirigeix a afa
vorir la integració al mercat
de treball dels joves, espe
cialment dels que abando
nen l'escola sense haver
obtingut un títol o una qua
lificació bàsica, i que
puguen veure's abocats a
una situació de desocupa
ció i, en l'últim extrem, a la
marginació social.

zs1
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Estació de Castelló

La inundació afectà
els estudiants de Bló

societat ®

iÓ! LA COLLA OELS TAFANERS

to e

a inundació del tLtnel
de la nova estació de
Castelló va afectar

més de 7. 000 usuaris del
tren i provocà la paralització.
de 51 trens, 12 de grans
línies i 37 de rodalies
Castelló - València.

Renfe va tindre de fer
front a unes indemQitza
cions d'uns 15 milions de
pessetes, ja que van.haver
se de llogar autobusos per

portar la gent des de
Benicarló i altres poblacions
fins la capital de la Plana, i
des de Vila-real fins a
València en l'altra línia.

Més de 500 benicarlan
dos usuaris de Renfe, estu
diants i treballadors, que
viatgen habitualment a
Castelló o València, es van
veure afectats per la situa
ció i mostraren el seu
malestar. Redacció

, 11

uncla

1 - Benicarló: Ciutat sense llei
Pim, preeet, puuum, pim, prrrrrom, tatatatatàtrrr

rrat, shhhhh .... pumba, preeet, trrrrrrat, prrrrrot,
rrrrrsssssstrrreeettt, tractractractrac ....trooóot,
peeem, piiim, preeet, poooom, ...

Hem acabat fins als collons de tants petardets.
És que aquest poble no té cap autoritat?... '

¡i CUENCA, tornaaaaaaaaaaa !!

2 - Un cas insòlit
La notícia del derbi comarcal de futbol entre el

Benicarló i el Vinaròs no és que als nostres els fes
sen quatre gols ni que ens expulsessen un jLfga
dor, no, la notícia és que, malgrat tot, un cert regi
dor no corregués darrere de l'àrbitre.

3 - D'expedient res de res
Després de diversos mesos sense parlar del

tema, molt ens temem que el famós expedient
informatiu que, segons va assegurar Mundo en un
Ple, es va obrir a Walter Zorrilla per agredir un
periodista, no siga més que un altre dels enganys
a què ja ens té acostumats la nostra primera auto
ritat.

4· Filtracions
Darrerament el diari Levante ha publicat diver

ses notícies procedents de filtracions, políticament
interessades, d'informes confidencials interns de
l'Ajuntament (IFF, Mercadona, etc.). Es veu que hi
ha molta complicitat entre algun regidoria i un
corresponsal del nostre poble.

5 - Setmanari d'actualitat
No ho dubteu, per a conèixer l'actualitat més

rabiosa de Benicarló s'ha de llegir La Veu, la tenim
al quiosc els divendres, un dia abans del dissabte.

0000
ÀUÓI

-

AUTO E5TELLER

SEAT

.'!'.

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

E5TELLERIMPORT

~
Entrada taller: passeig Febrer Soriano

EXRosició: Av da. Magallanes, 1
Tel.: 964 47 17 08 Benicarló
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de d-umenge a diumenge
per Paca Del Castillo i Rodolfa Serrana

Són Falles, don Luís

.....

S ón les dotze tocades i encara
estic sota les pernicioses
influències dels excessos

alcohòlics de la nit anterior. Ni m'he
plantejat la possibilitat d'anar al futbol,
ei cos no respon als estímuls de l'en
teniment. Ara bé, hom pot deixar d'a
nar a treballar per estar espès però és
pecat mortal menysprear una vetllada
de festa. M'animo i em poso la típica
brusa de típic benicarlando. Surto de
casa amb ganes de bureo i, per què
no dir-ho, amb el cuquet de saber com
ha quedat el Benicarló.

Quan arribo al carrer de Colón em
trobo assegut en un brancal un juga
dor del CDB. Veig que tot li riu, sembla
un jove feliç. El seu rictus d'alegria no
em pot enganyar, estic segur que hem
derrotat el Vinaròs. Em penedeixo de
no haver-me pres un alcasérser i no
haver pujat al Municipal de la Carxofa;
si ja ho sabia jo que aquests són
només de la puntada i amunt, que
tanta figureta i tanta llet ací no tenien
res a pelar. Què, X, quants els n'hem
clavat a aqueixos farts? Què? De què
parles tu ara? Ah, sí, un ... però ells
quatre, a la primera part els guanyà
vem per un a zero i a falta de dos
minuts només perdíem per un a dos.
No pot ser, no m'ho puc creure, i tu pel
món de jarana: plorant a casa és com
hauries d'estar! No, home, no, que
són falles! Són falles! Aquesta darrera
constatació em deixa sense argu
ments possibles. Són falles, sí senyor.

Què hi farem! Tres carrers més
avant em trobo un vell conegut vina
rossenc. Fa més de cinc anys que no

el veig però ell a mi m'ha vist de segui
da. Què? No t'he vist pel camp! Ja ho
saps, no? que hem guanyat. No ho
heu .fet malament, no, però el partit
sempre ha sigut nostre, teniu un equi
pet massa jove i... Me'l deixo xerrant i
m'acomiado a la francesa. Espero no
veure'l en cinc anys més.

Un exporter del Xert em
comenta que jugarem en
dissabte i que si ens
guanyen encara tenen
esperances de salvar la
categoria

Tanta pena s'ha d'ofegar. Faig c~p

a un casal multitudinari i bec'. Es
increïble la gent que hi ha, tots xamant
i ballant com a esperitats. Veig com un
xiquet d'eixos de la ESa s'enfila per
uns ferros i comença a ballar sobre
una barana. Sona una música que
imita els càntics d'ànim dels estadis
de futbol. No hi ha manera d'oblidar la
meua pena. Una part del personal
alça les mans i crida "Hola fondo
norte!" i els altres responen amb els
mateixos gestos "Hola fondo sur!" i
així vuit o deu vegades. El xiquet sal
timbanqui de la barana dirigeix l'or
questra. I el Bencarló humiliat a casa.
Bec i repeteixo. I torno a beure. Me'n
vaig.

AI carrer, mentre parlo amb un soci
del CDB de tan desgraciats com ens
sentim, se'ns apareix un directiu del

Vinaròs. És gracioset i tracta de xocar
Ia amb el meu interlocutor amb quatre
dits de la mà ben oberts. El meu amic
és un home de lleis, de món i té la
temptació de donar-li la mà tancada
però amb el dit del mig ben alçat, no
ho fa perquè és una persona educa
da; això si, li fa unes reflexions sobre
la personalitat d'algun mandatari vina
rossenc. No sé massa bé de què va la
cosa però m'hi adhereixo.

Mentre es cruspeix una enorme
caputxeta, el pare d'un futbolista furga
en la ferida i m'ho acaba de contar. Si
no hagueren expulsat Raül... el
Vinaròs res de res ... dos contratacs i
prou ... si fins i tot alguns afeccionats
borregos ho reconeixien que estaven
jugant fatal. .. Això no m'aconsola en
absolut. Torno a beure. Ja ni sé
quants en porto, primer tots plens i
després tots buits. Ja no m'afecta res,
ara, la dignitat no la perdo mai, vosté
ho sap.

No sé com, faig cap a una mascletà
i em poso al costat d'un exporter del
Xert. Em diu que han empatat al camp
del Sant Jordi. Nit completa, ja veu.
Em comenta que jugarem en dissabte
i que si ens guanyen encara tenen
esperances de salvar la categoria.
Intueixo que el partit de Xert és molt
més important que el d'avui. Segur.

No en vull sentir més. Me'n torno
cap a casa. Quan passo per davant
del Colegio Menor veig tres joves que
orinen contra la porta de l'edifici. Són
falles, don Luis.

~$<=~~~~<=>J.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 • 12580 Benicarló
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El Premià va ser~er 5-0

Proyastec victòria còmoda

esportsG

flo KOSECKI MATEU

Proyastec Beyso - 5
Premià - O
Alineació del Proyastec:

Alfonso; Damaso, lvan
Astillero, Fabregat, Gustavo
Marques -cinc inicial-;
Panadés, Andrade, Ricky,
Cadú, i Chus.

Gols: 1-0 (min. 4) Ivan
Astillero; 2-0 (min. 15)
Gustavo Marques; 3-0 (min.
23) Ivan Astillero; 4-0 (min.
23) Ivan Astillero; i 5-0 (min.
28) Andrade.

Incidències: Poliesportiu
Municipal de Benicarló, amb
poc més de 150 espectadors.

V
ictòria molt còmoda del
Proyastec Beyso Futbol
Sala de Benicarló,

equip que ja ha oblidat l'ensurt
d'Andorra, i va golejar, per 5 a

O, a l'equip català del Premià,
feble conjunt, que és el pitjor
equip que ha visitat Benicarló.

lvan Astillero va ser el millor
home dels caduferos: va fer
tres gols. Marques i Andrade
arrodoniner el resultat.

Fabregat va menejar la banqueta

. ';l'j) GREGORIO SEGARRA

RESULTATS:

2a Regional Infantil
Benihort·g - 8
Traiguera''- 1

La resta d'equips
van descansar per
festes falleres.

L
'Infantil B del CF
Benihort es va
retrobar amb el gol

i va demostrar que quan
compta amb tota la
seua plantilla disponible
és un dels millors
equips de la categoria.
Aquesta setmana va
disposar dels jugadors
que habitualment són
convocats per l'I nfantil

'A', i el resultat parla per
si mateix.

Aquest dissabte, dia
25 de març, interessant
matinal a partir de les
10h a l'estadi Municipal
Pistes d'Atletisme, amb
un doble enfrontament
entre el Benihort i el CD
Castelló.

L'interés especial es
centrarà al partit corres
ponent a la primera
regional cadet, 11:30h,
en què el Benihórt
haurà de guanyar si vol
continuar aspirant al
sotscampionat de lliga.

L'infantil 'B' també
s'enfronta al CD
Castelló infantil 'B', en
aquest cas serà al
Jaume I, a partir de les
10:30 hores.

Caracuel va destacar davant el Vinaròs
Els juvenils criden a la

porta del C. D. Benicarló

Èxit de Madison a
POpen de Castelló

--

J6 KOSECKI MATEU

E
I CD Benicarló Juvenil
va descansar la passa
da setmana, aquesta

circumstància va ser aprofita-

Caracuel, un dels destacats juvenils

da pel quadre tècnic del pri
mer equip per agafar alguns
juvenils i fer-los jugar en pre
ferent. Des dels inicis de la
lliga, a causa de la curta plan
tilla del Benicarló, els joves del
filial ha reforçat l'equip.
Cristian i Rodolfo són titulars
des de la primera jornada.

A més a més, altres juga
dors han debutat en Preferent.
Dissabte passat, l'interior dret
Rafael Caracuel, va eixir al
segon temps i va canviar l'ac
titud de l'atac benicarlando.
Aquest jove, ha estat lesionat
al voltant d'un mes, però va
demostrar, tot i estar tocat,
que té molt futbol a les botes,
parlem d'un bon jugador.

Altres juvenils que han
jugat al primer equip són:
Gonzalo, Eloi L1opis, Ivim,
Isaac, Jesús, Serra, o J.Flos.

J6 MADISON

APrinciPis de març,
a les
instal·lacions del

Swing Palace de
Castelló, va tindre lloc
rOpen de Castelló de
Rock Acrobàtic, que va
organitzar l'escola de
ball Bouguis.

El club Madison de la
nostra localitat va pre
sentar, l'esmentat esde
veniment, un total de
dotze parelles en diver
ses categories. En cate
goria Youth, fins a 14
anys, va conseguir colo
car dues de les sis pare
lles en la final, obtenint
la quarta posició Rubén
Blasco i Ainhoa Avenza,
de 14 i 13 anys respec-

tivament, i la sèptima
posició, César Escalera
i Ornella Muchola.

En categoria Junior,
de 14 fins a 17 anys, va
presentar a quatre pare
lles que van obtindre les
quatre primeres posi
cions, Marcos Martínez
i Àngela Gómez, foren
els campions de l'open.
Ignacio Díaz i Liçjia
Bellés, segons classifi
cats; Óscar Forés i
Adriana L1orach, ter
cers; i Adrian Crespo i
Covadonga Palau,
quarts.

En categoria B, :Jd'sé
Luís Ezquerra i Núria
Gauxax van ser segons,
mentre que Lluís
Caldés i Tania Salinas
foren tercers.
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Ja han passat les Falles

La Veu de Benicarló, 24 de"ma'rç de 2000

Pròxima Jornada:

Vora Riu Castelló
Cons. Malloms

Amics Bàsquet CS
Ceràmiques Rillo

C.B. Sogorb
Limpiezas Beltnín

C.B. Bló. Aleví
La Salle· Consolació

rival per als juniors del CB
Benicarló, un equip que té
molta qualitat als seus
homes i que està sent un
dels millors equips de tota
la categoria.

Vila-reàl - 28
C.B. Bló. Alevi . 20
Els alevins van fer un

bon partit davant el Vila
real, però aquests van estar
més encertats de cara la
cistella. L'únic que importa
és que aprenguen a jugar.

ment dels caduferos, que
tot i ser falles van donar
bona imatge La situació
està complicada, però una
ratxa de dues o tres victò
ries seguides podria can
viar la situació.

Limp. Beltran . 34
Alcora - 26
Les xiques van guanyar

el partit de falles, el matí del
dia de sant Josep va ser
positiu per a les joves de
Manolo L1orach, segura
ment, si aquest partit
haguera sigut en una jorna
da qualsevol, la victòria
hauria sigut molt més
amplia.

Benicense - 40
Ceràmiques Rillo . 70
El Benicense no va ser

Const. Malloms - 42
Benicense . 62
Jugadors del C.

Mal/oms: Centelles, Cherta,
Campos, Rubén, Anselmo,
Carda, Comes, i Gómez.

EI partit del diumenge
de falles sempre és
complicat de guanyar,

i no per l'entitat del rival,
sinó pel cansament dels
jugadors del
Construcciones Malloms.
Encara que en aquesta
ocasió, el Benicense és un
rival de primera línia, amb
jugadors experimentats que
va derrotar còmodament
els benicarlandos.

El partit va estar entretin
gut, però molt prompte es
va notar la superioritat dels
visitants, afegida al cansa-

® esports

J6J C.A. BAIX MAESTRAT

Andrea Martínez destaca
al nacional de marxa

La localitat murciana de
Cieza ha estat la seu
dels Campionats

d'Espanya de Marxa en Ruta,
desenvolupats el passat diu
menge de sant Josep. L'atleta
benicarlanda, Andrea
Martínez, que milita al CA
Castelló - Mislata en catego
ria juvenil, va tenir una actua- .
ció molt destacada, on va
minvar la seua marca perso
nal en un minut, ocupant el

lloc número onze a la taula
c1assificatèria final. Sent la
primera de tota la Comunitat
Valenciana de 36 participants.

Andrea va completar els 10
km amb un temps de 1h
01 '30". Per una altra banda
destacar la gesta del atleta
Jesús Tomera, també del
Castelló - Mislata, al procla
mar-se campió nacional júnior
cobrint el mateix circuit amb
un temps de 44'20".
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DISSABTE 25 i DIUMENGE 26 DE MARC

~ XX Cicle de Concerts de Primavera.
Primers concerts del 20é Cicle de Concerts de

Primavera: dissabte, Concerts de Flautes i

Percussió, al carrer Cabanes, seu social Banda de

Música; i diumenge Concert de la Secció de
Clarinets de les escoles de Rossell, Càlig i

Benicarló.

L'altre concert el farà el grup de percussió Amores
Lloc: Auditori Municipal.

Hora: 19h, diumenge.
DIJOUS 30 DE MARC

~ Tarde de piscina.

L'Associació de la Dona se'n va a la piscina munici
pal, amb 50 places limitades. Hora: 15:30 a 17h.

DISSABTE 25 DE MARC

~ Inauguració de la X Exposició de Filatèlia.
La Societat Filatèlica de Benicarló inaugurarà oficial

ment la 10a Exposició Filatèlica, que enguany com
memora el 350 aniversari del Crist de la Mar.
Lloc: Caixa Rural.

Hora: 19:00h.

Man on the moon, Jim Carrey al Capitol
Falsas apariencias, la mort està molt a prop al Regio

Man on the moon (Capitol), aquesta
pel'lícula guardonada amb el Globus d'Or
per a Jim Carrey com a millor actor, és un
film que ens farà riure, plorar i ens sor

! prendrà tot a la vegada.
1 A més a més està dirigida per Milos
. Forman, qui va obtindre l'Osde Plata' com

a millor director, carregant de guardons
aaquesta producció.

i Fa/sas apariencias (Regio), dirigida
I per Jonathan Lynn, i protagonitzada per

Bruce Willis i Mathew Perry, la vida es tor
narà molt complicada si et comportes de
forma habitual, no pots ser tu mateix.

Serà molt dur mantindre una amistat
quan l'altre personatge vol acabar amb la
teua vida.

Dos interessants thrillers que no us
podeu perdre.

-
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Còmic EL CÒMIC SETMANAL

DE XAVIER BURRIEL
-
.~

Gtt"c.i€~ SEI-IYoR,S ALc.AL.OES
l'Ell.. LES CéC.t.AltA<:.iCtJS I P¡;(lD
is. uNA LL/.sTiHI\. !'JO O{I.F¡(<JTM
rll",T o'ej)(1l, piscilV" I JA QvE
Ú ¡[POc.", Pe: "P€Ríit->l\'l.
S¡;;~IJIA,"

T~.tJl"" At'\5 rvo,,,, L.n.E.ç )
At.!> AI..C.I\LPêS DE CASTtLLO

i BErvic.MLo' Qve EtJ~ ,/
c.oMfirv TARP,IJ "qv€SU SiTUAC:IO

6RÀc.ïES COM?A~Y Et./S illoBeM
I l ,

eN :':~Thcio l'E c.MTf.L\.O, 0'-1
LES úLTit1!' ~ l'LUGE'.. l'I#llJ AfAIlO-
lliT li\..' APARAdo" O'UtJA 6R.AoJ

PiscitJA, UIo1A. SiTUACió ",.,R.(
(;,uPA AL aVE -SucC.EUc DES DE
f'~ TEt-\I'S A tA (.OC.ALiïÀT
DE GEl-JÏ<ARLÓ.

l'ES PE e.e"'ic..Aató,
E.síe:~ Mo,"T c.o.... rEtJTS P'HAV€1t

S-i6Ul O\POAVAl.JTEFl..S €fJ
-'Quen" (,,'i ci,.Tt..,A J i is ioT
vlJ Hol.loR qvE "¡<.ITAH =1'1

cAHU.ui VolS iMiTErv I e ....<,lIRA
Qvé "-AMBÉ €,,,,ç DiSC~iM;IJOJ

BE Jo "'0 PAjH.",,~iA De-
.siT~A<i¿, !,>i tJo· OE' ¡.... il.i,.,.;v~
HO!.. EtJceltt"DI>o Pé~ PART
IVOsTRPo. (OE <A~wS ¡ l'tEllA),
D I o FR.ElJI\~ A LA' C"' ....T o.,VE
VE Oe:- u. Pt.1<i Ot;; VA~IJ(''''
(.A POS!o\Bl"iT"''' ()~ PEl:'Dl!:E. u...,
GAIJY (ce... ~EI1PRE l'fSCA.1~IIJEM
ALS (¡vE VE ...EJoJ vel lJoll..D)

BON DiA, tA PRiMERA NOUTlC.iA
D'Avui ÉS LA GR€tKió J;l'utJI>.
NOVA pi sc.iNA HVkJic.iPAL A
cASTELLÓ Ot tA P/..AU/'. I PAS<€t-1
'"" c.aNNExió AL ""O $ TItE
C.ORQ.ESPO>.J~AL ~

fi)

<U
r-I

s::
<U

-ri
o..
o
o

fi)

<Us::
-ri
o
fi)

-ri
o..

Cartellera de Cinema Benicarló i Vinaròs
del 24 al 27 de març

Benicarló Vinaròs
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Divendres
22:30

Dissabte
] 9:45 i 22:30
Diumenge

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

19:45 i 22:30

C:OLISEUM
STIGMATALAPLAYA

Divendres
22:30

Dissabte
19:45 i 22:30
Diumenge

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

]9:45 i 22:30

MANOF
THEMOON

(L'home de la lluna)
Divendres

22:30
Dissabte

19:45 i 22:30
Diumenge

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

19:45 i 22:30

-FALSAS
APARIENCIAS

Divendres
22:30

Dissabte
]9:45 i 22:30
Diumenge

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

19:45 i 22:30
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