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Analitzem les nou grans obres~
haurien d'haver-se acabat entre 1998 i
1999, i que encara estan per finalitzar
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, obres amb retard
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Tres 1rs llocs, un 2n, dos
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Rock Acrobàtic
Per Setmana Santa, La Veu descansa!!!

(Tornem el proper divendres 5 de maig)
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LOCAL. El Molí d'Oli seu de la UP a setembre
CONVENT: L'Escola Taller a punt de concloure
MATEMÀTIQUES. Èxit benicarlando a l'Olïmpiada
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Una setmana per reflexionar:
El Consell d'e Redacció i La Veu

descansen fins el 5 de maig

Una panissola molt rasposa i
punxant per a la Generalitat
Valenciana, que s'està obli

dant dels terrenys que són propietat d'ella
ubicats a Benicarló i d'algunes obres a
realitzar.
A sobre que acaben tard els habitatges
tutelats per discapacitats psíquics autò
noms, deixen abandonat de la mà de Déu
l'entorn portuari, i congelen el projecte de
futura llotja del peix. I on està 'el buque
insignia' de la Conselleria de Benestar
Social amb la residència per discapacitats?

<~~
r~ La carxofa, de Benicarló molt
!y torradeta, es en aquesta oca-

sió per als diferents esportis
tes de la població. Individualitzant, una
recau en Fernando Vicente Fibla, que
s'ha situat el 31 de l'ATP, després de
guanyar a Casasblanca, el seu segon
torneig com a tennista professional.
Extensiva és la carxofa al Club Madison
i tots els seus competidors de Rock
Acrobàtic, perquè van bocabadar Madrid,
guanyant-ho tot al Campionat d'Espanya.

"Editorial
Beniobralàndia

H
i ha qui diu que cadascú té el que es mereix. Ara els
benicalandos (amb solera o sense solera) patim el des
gavell circulatori, el continu anar i tornar de camions,

tractors, remolcs, obres i més obres. El més curiós del cas és
que tot allò de què estem parlant ja fa molt de temps que hau
ria d'estar acabat. Ens ho mereixem? La manca de control
dels nostres governants municipals és admirable i digna de
consideració i elogi. Benicarló és l'obra de la Seu. Tot és una
construció continua i res no s'acaba d'acabar. La gent de
bona fe confiem i esperem que l'acabament de les obres serà
una realitat al més aviat possible. Potser ens interessa que
les obres es perpetuen al llarg dels temps i no s'acaben mai.
Els operaris i els del casc -que solen ser de fora vila- es
poden quedar a dinar als restaurants locals, amb la conse
güent riuada de diners que es queden al nostre poble. Molt
bé, en lloc de penalitzar les empreses per no acabar les obres
quan toca, se'ls hauria de premiar. Enhorabona l al regidor
encarregat de tot això. I

Estem en plena Setmana Santa que, com tothrm sap, al
nostre poble té un caràcte'r molt marcat. De la npà del seu
consiliari, l'estimat i carismàtic Mossén José Tomas, Prevere,
i ?el Preside~t Hila.rio Vill~rroya, ~~'ns presenten uts dies far
Cits d'actes I manifestacions religioses - en espa¡nyol - que
sostovaran els nostres esperits i ens faran ~eviure els
moments culminants de la litúrgia cristiana. :

Potser aquesta reflexió o una de semblant l'haurien de fer
alguns col.laboradors de La Veu i moderar el to i c~ntingut de
les seues expressions.

La Redacció respecta la lliber
tat d'expressió. La responsabi
litat de les opinions és de qui
signa l'escrit. La redacció es
reserva el dret d'acurçar els
textos que sobrepassen les 20
línies. Els articles hauran d'a
nar signats amb nom, adreça i
número de DNI, encara que
podran aparèixer amb pseudò
nim.

Imprimeix
Grèvol Passatge sant Blai n.2 I

Cantonada sant Jaume

'O r--=----.. t""
Ci >-
-< '"liO mo ;<1
V1 >-
~ ~

BENICARLÓ

Edita
Associació Cultural

la Feram de Benicarló
CI Sant Francesc, 95 Casal

Municipal
12580 Benicarló 'fi" 964.46.16.18

FAX: 964.47.56.98

Maquetació
Loverg

FotografiJs
J. Pascual, I MateÚ, i Gica S.

I
Administració, subscripcions

i publicitat
'fi" 964.460~.38

CoHaboradors
Xavier Burriel, Maria Josep Arayo,

T Legler, Marc Antoni Adell,
J. R Ramírez, Marodi,

Vicent Àrnau, Manuela Chamorro,
Joan Manuel F.errer,

Adrían Esteller, AAna Pujol,
J. Pascual, Gregorio Segarra

Kosecki Mateu i Germf nia de Joves

Consell de Redacció
Francesc Delcastillo,

Rodolfo Serrano, Ximo Bueno,
Tonyo Fibla, Josep San Abdon

i Joan Gregori

Redactor
Ismael Mateu

Directora
Cristina Garcia

A la xarxa internet, comarques:
http://www.vinaros.net

Disseny
© Copisteria Grèvol

\

Dipòsit legal: CS- 242-95



La Veu de Benicarló, 21 d'abril de 2000 el tema de la setmana 0

La Veu analitza nou grans obres
Que haurien d'haver estat acabades entre 1998 i 1999

enicarló, obra endarrerida

L'Avinguda Papa Luna encara està per finalitzar

L'altra gran obra inaca
bada és la de l'Avinguda
Papa Luna, que tenia juny
de 1999 com a fi d'obra,
però que els incompliments
de diverses empreses han
provocat un preocupant
retard. "Les empreses
subministradores com
Hiberdrola i Telefònica, a
causa de les infraestruc
tures i a la conjuntura del
desenvolupament urba
nístic, han provocat els
endarreriments,i conse
güentment un retard a
l'empresa adjudicatària a
l'hora d'acabar l'obra civil
d'eixes infraestructures",
explicava Maña. Sobre els
detalls com la jardineria, í
altres remats, indicava que
"s'efectuaran quan les
condicions climatològi
ques ho permeten".

(Continua pàgina 4)

Maña (PP): "Amb
la cessió d'obra a
INCOSA, que està
complint els ter
minis, la Plaça
Constitució estàra
finalitzada pel
juliol"

_" contractació, per a donar
li un termini a LAIN per
concloure el pàrquing, o

I pel contrari es finalitzarà
des de l'Ajuntament,
sense certificàr-Io a l'es
mentada empresa".

GicaS.

La Plaça Constitució porta un indignant retard d'execució. A
més, ara que treballen, fan i desfan els murs ja fets Gica S.

d'Urbanisme de Huarte, per això es va rea
l'Ajuntament de Benicarló, litzar una cessió d'obra a
Juan Antonio MaM, esta- l'empresa INCOSA, que
ran finalitzades abans de l'i- està complint perfecta
nici de l'estiu. El regidor va ment els terminis. Abans
explicar els motius del dels mes de juliol estarà
retard: "l'empresa LAIN, tota finalitzada".
que no va complir els ter- En relació a aquesta
minis fixats, va ser absor- plaça, està l'acabament del
bida per Obrascon pàrquing soterrat, obra

parada actualment, de la
que Maña va anunciar que,
encara que la situació del
pàrquing no formava part
de la cessió d'obra, "estem
a l'espera que LAIN ens
done una solució per a
concloure els remats
finals que queden per
habilitar el pàrquing, com
la pintura, detectors de
fum, portes antipànic, i
ascensors", va assenyalar.
El responsable
d'Urbanisme s'està estu-
diant "un sistema de pro
cés administratiu, per
part del departament de

./

t6 REDACCiÓ

B
enicarló és una ciutat
inmersa en l'execució
constant d'obres.

Aquestes, per norma gene
ral, no solen acabar-se en
els terminis previstos. Els
motius són molt diversos i
hi destaca la la poca forma
litat d'algunes empreses
que ha portat l'ajuntament
a la nostra ciutat. De les
nou obres que tenien pre
vista la seua finalització a
finals de 1998 o durant el
passat any 1999. Sis enca
ra es troben en fase d'exe
cució, sent alarmant el con
següent endarreriment.
Aquesta situació ha portat
als veïns a alçar la veu en
moltes ocasions.

Les obres més impor
tants comencen amb la
gran Plaça Constitució, que
hauria d'haver-se finalitzat
al juliol de 1999, i que
segons el regidor
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Nova llotja, entorn portuari, i residència per discapacitats

La Conselleria té pendents diverses
actuacions des de fa temps

La zona peatonal és una de les obres que van concloure tard i malament

TRI

%1) REDACCiÓ

D
ins del nombre d'o
bres inacabades, per
realitzar, o que es

finalitzaren tard, són part
important tres destacats pro
jectes que depenen de
Conselleria. i que estan dei
xats de la mà de Déu. Dos
estan relacionades amb el
port de Benicarló: la nova
llotja de peix, que hauria

d'haver-se acabat a principis
de 1999, i que està pendent
d'un projecte de reforma; i la
remodelació de l'entorn por
tuari i els seus murs.

L'altra gran obra, que
hauria d'haver-se habilitat
l'any passat, és la
Residència per a discapaci
tats psíquics profunds, amb
una dotació de 200 milions
de pessetes, que encara
està per adjudicar. A la
darrera visita a Benicarló de

N

la Consellera de Benestar
Social, Carmen Mas, quan
inaugurava els habitatges
tutelats per a discapacitats
psíquics autònoms, la res
ponsable de la Generalitat
indicava que "és el proper
gran projecte que té pre
vist Benestar Social per a
la comarca del Baix
Maestrat".

Obres finalitzades que
no compliren els terminis

Per concloure, tres són
les obres de recent finalitza
ció i que no van complir els
terminis previstos: la peato
nalització de la Plaça Sant
Bartomeu, la peatonalització
de la Plaça del Mercat, i la
Mini Residència per a disca
pacitats psíquics autònoms.

Sobre les dues primeres
obres, relacionades amb la
peatonalització de les zones
comercials més transitades,
el regidor d'Urbanisme de
Benicarló, Juan Antonio
MaM, explicava que "són
subvencionades per plans
de la Diputació Provincial i

s

de la Conselleria de
Comerç, ajudes que es
reben sobre el mes de
juny, i el licitar-les ens vam
trobar en ple estiu, sent
impossible la seua execu
ció". Per això MaM va indi
car que només diposaven
de setembre, octubre i
novembre per certificar-les,
"va ser al novembre quan
vam certificar-les, i ens
van quedar pocs mesos
per finalitzar-les, si hi afe
gim els problemes de les
empreses adjudicatàries,
s'encadenen diferents
endarreriments". Va indicar
també que es va aprofitar
per "instaHar el servei de
gas i modificar irregulari
tats trobades durant el
procés d'obra, com la
canalització d'aigües resi
duals".

Sobre la Mini Residència
destacar que huria d'haver
se finalitzat a principis de
1999, i es va inaugurar el
passat febrer.

Benicarló, més endarre
rit... també per les obres.

L

hormigón
Benicarló

Construcción y montaje
de naves prefabricadas de

Tel.: 964 47 33 42 - 60a 06 93 95

-

5.78

1775m. c)(torJor pilors
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El Molí de l'Oli, futura seu permanent de la

UP i l'EPA, enllestit en quatre mesos
.i6 ISMAEL MATEU

E
l, v~1I edifi~i del Molí de
10h estara enllestit, en
quatre mesos, per aco

lIiir la nova seu permanent de
la Universitat Popular (UP) i
dels cursos d'Ensenyament
per Adults (EPA) de
Benicarló. Tal i com va afir
mar el regidor de Cultura de
l'Ajuntament de Benicarló,
Francisco Flos. "la
importància que estan
adquirint l'EPA i la UP a la
nostra població, i sumat a
la gran demanda social que
apostava per un recinte
nou i permanent, hem cre
gut oportú crear un nou
centre amb què evitar cir
cular per diverses seus,
com han fet fins a la data,

els estudiants d'aquestes
dues ofertes d'ensenya
ment per adults".

L'edifici, que actualment
es troba inactiu i deteriorat,
està ubicat al carrer Sants
Màrtirs, i antigament era
l'almàssera de Benicarló.
Amb 347 metres quadrats de
superfície, i dues plantes, el
regidor del PP ens va confir
mar que el projecte de res
tauració i adequació de l'edi
fici "està en fase de licita
ció, amb un pressupost de
29 milions de pessetes. AI
març es va publicar al
SOP, i a finals d'abril, una
vegada adjudicada l'execu
ció, es realitzarà la rehabili
tació en un període de qua
tre mesos". Si aquests ter
minis es compleixen, en la

-
.!Z

~ ',:'.:f•.,. ¡
El Molí de l'Oli serà la seu permanent de la UP i l'EPA Mateu

propera oferta de cursos amb aules per oficines i des
2000-01, que s'iniciarà al patxos, salons per tallers de
setembre, la nova seu podria pràctiques, aules per a teòri
ser inaugurada. Flos va ca, sales de reunions, ser
apuntar es "rehabilitarà l'in- veis en ambdues plantes i
terior de l'edifici, i s'ade- una sala de recepció.
quarà la façana i l'entorn".

La nova seu comptarà

Un veí tigre
troba un carrer

.i6 UNI6 DE LLAURADORS

La UE no ajudarà el
sector dels fruits secs

.i6 REDACCI6

U
n veí de Benicarló,
que viu al carrer
Doctor Fleming, va

replegar un tigret de 3
mesos que va escapar-se
per la finestra d'un camió
propietat del Circ

Universal, que va roman
dre durant diversos dies a
Benicarló. Fonts policials,
que confirmaren la noti
cia, van indicar que el
tigret era totalment ino
fensiu, carinyòs. L'animal
era tan dolcet que més
que un tigre pareixia un
tigreton.

Més de mil productors
de fruits secs de La
Unió de Llauradors i

Ramaders COAG del
Maestrat, procedents de diver
ses comarques del País
Valencià, es van manifestar el
passat dissabte, dia 15 d'abril,
per exigir el manteniment de
les ajudes al sector que es
pretenen eliminar des de la
Unió Europea. El fet important
redica en que el País Valencià
és el primer en superficie de
tot l'estat espanyol amb
167.055 hectàries cultivades.

A més a més, es va fer
entrega, a la Consellera
d'Agricultura, Mary Àngels
Ramón-L1in, i resta de grups
parlamentaris de les Corts
Valencianes, una sèrie de pro
postes per garantir el futur
dels productors de fruits secs.
S'exigeix l'establiment d'aju
des directes mitjançant les
Organitzacions de productors
garantitzant-Ios el manteni
ment de la renda.

La UE no renovarà les ante
riors ajudes.
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El 28 de juny finalitza la segona i darrera escola.

i dóna pas al desenvolupament del QIQjecte museístic

L'Escola aller .ènllesteix ,el
Convent de Sant Francesc

Avda. Marqués de BenIcarl6, 27
Telí. 47 1983

timents, lampisteria, fuste
ria, i electricitat, i rebran un
diploma acreditatiu per
haver estudiat a l'escola
taller.

Ara només queda pen
dent la restauració de la
Capella, "serà una sala
polivalent i de projec
cions, amb cabuda per
unes 150 persones, enca
ra que haurà de ser la
Conselleria que ha de fer
un projecte d'estudi i
dotar-la econòmicament",
va aclarir Flos, qui conside
rava la capella, "la guinda
final al Museu Ciutat de
Benicarló" .

jançant els nostres cos
tums", indicava Flos.

El director de l'Escola
Taller, Vicente Borràs, va
parlar de la interessant
tasca que ha tingut l'escola
per als joves que han treba
llat en elles: "hem aconse
guit que molts joves
hagen gaudit d'aquesta
oportunitat, remunerada,
per aprendre una nova
matèria professional que,
a més a més, els servirà
per poder introduir-se al
món laboral". Els alumnes
han treballat en els quatre
tallers que componen l'es
cola: mestre d'obra i reves-

Els alumnes de l'Escola Taller han rebut una bona formació Gica S.

Méndez Núñez, 91
Tel". 47 35 44

BENICARLÓ

lA NOSTRA TELE

Museu Ciutat de Benicarló.
El proper 28' de juny els

40 alumnes d'aquesta
escola hauran enllestit els
detalls previstos per deixar
en condicions el convent
per tal de desenvolupar
aquest projecte de museu:
"aquests joves han realit
zat un fenomenal treball
en les obres de restaura
ció del convent, ara tan
sols queda desenvolupar
el museu, que serà molt
didàctic, interactiu i grà
fic, i ens hi anirem intro
duint a mesura que visi
tem les diferents sales, al
procés històric i etnolò
gic de Benicarló, mit-

RÀDIO BENICARLÓ

EMISSORA MUNICIPAL
107.3 FM

J6 ISMAEL MATEU

L
a quarta fase de la
segona Escola Taller
de Benicarló està a

punt de finalitzar el treball
desenvolupat, des de fa
quatre anys, amb l'bjectiu
de "remodelar i adequar
l'antic Convent de Sant
Francesc", com comentava
Francisco Flos, regidor
delegat de l'escola Taller de
l'Ajuntament benicarlando.
Amb una superficie de
1.643 m2, la següent
actuació al convent és el
desenvolupament del pro
jecte museístic del futur
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local (2)
Els voluntaris de Protecció Civil van tindre

un intens cap de setmana de Rams

La Junta de Voluntaris de Protecció Civil de Benicarló Gica S.

J6J ISMAEL MATEU

EI grup de voluntaris
de l'Associació local
de Protecció Civil va

viure un primer cap de set
mana molt intens. De totes
les seues intervencions,
tres són les més destaca
des.

Dissabte a la nit, avisats
per la Policia Local, van
haver d'evaquar un ciutadà
inconscient al carrer
Hernan Cortés. Els volun
taris trobaren al terra a

A.R.R., de 45 anys, que en
un primer moment va ser
traslladat al Centre de
Salut i posteriorment a
l'Hospital Comarcal amb
pronòstic reservat.

També, el mateix dia es
va atendre un possible atac
epilèptic, on M.M.M.M., de
42 anys, es va portar,
inconscient, al Centre de
Salut, on va recuperar-se.

Fins Peníscola es van
haver de traslladar per
atendre un turista de 62
anys que va caure per les
escales del castell.

Dia mundial Fibrosi Quística:
Respirar ens costa molt
J6J A. V FIBROSI QUiST/CA

La Fibrosi Quística és
la malaltia genètica
més freqüent de la

raça blanca, que es trans
met mitjançant portadors
sans -una de cada 25 per
sones- a la seua des
cendència quan el fill rep
un gen de FQ de cadas
cun dels seus progeni
tors.

En la seua manifesta
ció pulmonar, més greu,
es produeix una falta d'o
xigenació, a causa dels
taps de mucositat de difí
cil expulsió. Refredats
continuats i persistents,
tos forta, i manca d'oxi-

FOTO - ESTUDIO

gen són els símptomes
més freqüents.

Un diagnòstic precoç
pot millorar la qualitat de
vida i allargar l'esperança
dels pacients.

El dimecres dia 26 d'a
bril es celebra el 'Dia
Mundial contra la Fibrosi
Quística', i a Benicarló
s'habilitarà una taula
informativa a càrrec dels
membres de Associació
contra la Fibrosi Quística,
al mercat conegut com el
'Dimecres', 9h a 14h.

La direcció de l'entitat
és: Avda. Campanar, 106
3r 6a C.P. 46015
València. 963494047.

J6J I.ES. RAM6N CID

E
noc Altabàs i
Santiago Molina van
aconseguir en les

finals de l'olimpiada
matemàtica, celebrada
aquest mes a Palma de
Mallorca, dos de les dotze
medalles de plata amb
que es va premiar els con
cursants de tot l'estat
Espanyol. En l'esmentada
final, van acudir 116
representants de totes les
comarques que supera
resn, amb èxit, la fase prè
via.

Segons el professor
Jordi García, de l'lES

Ramon Cid de Benicarló,
"és sense cap dubte la
millor classificació que
ha obtés Castelló en tota
la història i per l'institut,
perquè hem aconseguit
la millor mitjana per cen
tre de tot l'Estat". Es
dona la circumstància de
que aquests dos alumnes
de COU, ja demostraren
la seua inteligència
matemàtica en la fase prè
via, celebrada en la
Universitat Jaume I, que
dant primer i segon res
pectivament, així com en
les proves internacionals
Cangur, on Santiago
Molina va quedar tercer i
Enoc cinquè.

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

Especialitzats en
reportatges de bodes
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A.C. Alambor)

Anem tots junts!
(

25 d'abril:

o opinió

=

Toni Royo, d'Acció Cultural, en la presentació a Benicarló

E
I passat divendres 14
d'abril a les 19:30
hores al Casal

Municipal de Benicarló,
organitzat per Acció Cultural
del País Valencià i
l'Associació Cultural
Alambor, es va fer la presen
tació a la comarca del Baix
Maestrat dels actes del 25
d'abril d'enguany.

Aquesta presentació la va
fer Toni Royo amb l'assistèn
cia de persones vinculades a
entitats cultural i partits polí
tics de Vinaròs, Càlig,
Cervera, Alcalà i Benicarló.

La diada enguany tindrà
lloc el 6 de maig i intentarà
ser una fita històrica, el pro
grama previst inclou:

- Una Assemblea de
Regidors/es de Cultura i
Medi Ambient de tots els
partits progressistes i nacio
nalistes del País Valencià,
Catalunya, les Illes Balears,

la Franja de Ponent, la
Catalunya Nord i Andorra.

- La Manifestació, que s'hi
convoca amb el lema "25
d'abril-11 de setembre:
Anem juntsf' , que sortirà de
la plaça sant Agustí, de
València a les 18 hores.

- Un acte molt especial a
la plaça de bous que

començarà a les 21 hores i
que tindrà tres parts:

El Tirant de Folk amb l'ac
tuació conjunta de Rodalia
Urbana, del País Valencià, i
Primera Nota, del Principat
de Catalunya.

La Cantata titulada
"Germania 2007', amb
música de Lluís L1ach i tex-

tos de Miquel Martí i Pol i la
participació dels Cantors de
Misteri d'Elx, l'Orfeó Català,
l'Escolania del Monestir de
Lluc de Mallorca, la Coral del
Liceu Joan Lurçat de
Perpinyà i l'Institut Musical
de Fraga.

El tradicional Tirant de
Rock amb l'actuació de
Brams i els mallorquins Ja
T'ho Diré.

Els interessats hi poden
informar-se per a adquirir les
entrades dels concerts i de
l'autobús que surtirà de les
nostres comarques al telèfon
902 11 70 76. Es pot fer
també la reserva abans del 3
de maig. El preu és de 500
pessetes per a l'autobús, de
1500 per a les entrades de
venda anticipada o de 2000
el mateix dia a la plaça de
bous.

.~

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

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

- Si.gnatura:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -,- - - - .d. - - - - -- .. de-2000.

Domiciliació bancària
BANC/CAIXA
ADREÇA POBLACIÓ CI'

NOM I COGNOMS DEL TITULAR DEL COMPTE

Codi de Compte Entitat Sucursal Control Compte número

Senyors: els demano que, fins a una nova ordre, atengueu els rebuts que els presentarà l'Associació ClIltllJ'alla Feram de Benicarló per l'im

POlt de subscripció a La Veu de Benicarló.

Signatura: d de 2000

n
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Hipo, de Sexpeare, agradà als benicarlandos

'Hipo' extrovertida obra de la companyia Sexpeare Javi Pasqual

~./J AORIAN EsTELL ER

La regidoria de Cultura,
en la seua àrea de
Teatre, està cuidant

molt el repertori teatral que
visita Benicarló. Prova
d'això és l'obra contempla
da el passat divendres, dia
14 d'abril, plena de profes
sionalitat i qualitat, amb
'Hipo', de la companyia
madrilenya Sexpeare.

L'argument de l'escenifi
cació teatral ens mostra allò
que els ocorreix a tres per
sonatges molt extrava
gants. Moho, inexpert poli
cia, s'introdueix en un

sexshop i conèix el profes
sor Sadex, que amb el seu
ajudant Rabon, pretén
crear una pastilla per con-

vertir en homosexuals tots
els humans.

El nombròs públic assis
tent a l'Auditori Municipa! va

gaudir amb la gran dosi
d'humor que els actors,
Santiago Melero, David
Tenreiro, i Rulo Pardo, van
repartir per tota la sala.

Aconseguint una
excel'lent interpretació, la
productora de l'obra,
Producciones Yllama posa
va una atenció especial a la
il'luminació, i una perfecta
sincronització d'efectes
sonors.

És una comèdia desen
frenada de ciència ficció
que assoleix la paranoia,
creant humor net, i de bri
llant imaginació. Es satiritza
subtilment l'homosexualitat.

anàlisi musical
els 10 de la veu

per Adrian Esteller

Marta Méndez, segon disc: 'Só/o quiera mirar'

La seua passió per la música va
iniciar-se molt prompte, als 12
anys, asseguda al seu llit, en la

seua habitació, on escrivia les prime
res lletres, les que més tard serien les
seues cançons.

'$ólo quiero mirar' contempla dotze
fills de complicada gestació, un part
amb dolor, però amb molt d'amor.
Marta Méndez mostra fonamental
ment sinceritat, i la troba en el rock
melòdic, el seu millor vehicle d'ex
pressió. Diu les coses pel seu nom,

per tornar-les a endinsar, després,
amb metàfores de llarg recorregut.

Suggeriex, crida, plora però mai
s'autocompadeix. Marta Méndez
dóna un gir al rock suorós, habitual
ment viril. Delicadesa en estat brut;
desamor intens i desgarrador.

Ella es desenvolupa amb molt vigor
vocal, tant en clau de pop, tri-hop,
rock llatí, o balades romàntiques.
'$ólo quiero mirar', és el nou disc d'a
questa jove de Barcelona que fabrica
un rock molt net.

Aquests són els 10 de La Veu:
1 - Medina Azahara - 1iempos felicies.
2 - Raúl - De sol a sol.
3 - Café Quijano - De sol a sol.
4 - Fes-te Fotre - Sóc ridícul.
5 - Canciones de la innocència -

Toma que toma.
6 - Loquillo - Ara no es fa.
1 - Reincidentes - Sueño su boca.
8 - Joan Amèric - Vine.
9 - Meredith Brooks - Cosmic woow

woo.
10 - Marta Méndez - Querer i no

poder.

eS~'-1dio Ca -<=== :.

---

Reportatges, càmeres, accessoris, tot per a la fotografia

~.e..c:ió Ill ....~i.S

Tot tipus de tamanys. Tots elspreus i a més us regalem el video del vostre casament. Informeu-vos

Plaça del Mercat, 1 Benicarló

Telèfon: 964 47.14 3~:
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Dins dels actes commemoratius del 350 aniversari de
l'arribada de la imatge del Crist de la Mar a Benicarló

Més d'11.000 persones acompanyen
el Crist en la processó de baixada

El Crist de la Mar va ser baixat en processó en un acte multitudinari Gica S.

.il'./J ISMAEL MATEU

P
rop de 12.000 persones van
acompanyar la imatge del
Santíssim Crist de la Mar, fins la

seua capella, en la processó de baixa
da, culminant un dels actes religiosos
més importants i multitudinaris de
Benicarló, dins els actes commemora
tius de l'arribada de la imatge del Crist
de la Mar a la nostra ciutat el 1650.

Tot i que la vesprada va estar acom
panyada de la pluja, en moltes oca
sions, la climatologia va acabar respec
tant el gran nombre de fidels que, tot i
això, van haver de fer ús del paraigües.

Amb eixida des del temple parro
quial de Sant Bartomeu, i transitant
pels principals carrers de la població,
un important nombre de mariners van
acompanyar la imatge del Crist, sent
secundats per les autoritats locals, polí
tiques i eclesiàstiques, presidint tan
magne esdeveniment el bisbe de
Tortosa, Xavier Salinas, que es va

emocionar en veure entrar la imatge a
la capella del Crist de la Mar.

El Grup de Mombos i Tabals, i la
Banda de Bombos i Tambors de La
Salla, van obrir pas als veïns que van
tornar a omplir els carrers per presen-

ciar la processó de baixada.
Començaran aviat els actes de

Setmana Santa amb les processons:
Dimecres Sant (21 h); Divendres (21 h);
Diumenge (9h); i Romper la Hora
(Dissabte, 12h).

e cartes a la directora)
AI Valencià? Ni un duro!

Estimada Directora:

EI Sr. Camps, desembarcat de
Madrid que és on sembla tro
bar-se a gust, ens està predi

cant des de fa dies, com el seu par
tit representa millor que ningú els
interesos déls valencianos. I que
gràcies al pp ens trobem millor que
mai: que si España va bien, no
veges com va la Comunidaz
Valenciana, imparable i en direcció
a Més (sic), que déu ser (per la M
majúscula) algun indret de Jauja.

El que no explica l'exconseller
són els esforços, que ell i els seus
correligionaris, fan a diari per presti
giar las señas de identidaz valencia
nas. Vegeu un botó de mostra, en
els increments pressupostaris que
la mal anomenada Conselleria de
Cultura, Educació i Ciència (perquè

cap dels tres apel·latius li escauen),
dedica a segons quines partides.

El que no explica l'ex
conseller, Sr. Camps,
són els esforços, que
ell i els seus correligio
naris, fan a diari per
prestigiar Jas señas de
identidaz vaJencianas

Programa 422.20,
EnsenyamentPrimark

Concerts amb seminaris
menors, 16'10% d'increment.

- Subvencions a Edat Infantil, 1r
Cicle, 17'09% d'increment.

- Subvencions a Edat Infantil, 2r

Cicle, 68'53% d'increment.
Progrnma 4223~

Ensenyament Secundari:
- Concerts centres d'ESa, 62%

d'increment.
Programa 421.30, Ordenació i

Innovació Educatives:
- Projectes de formació en cen

tres, 33'33% d'increment.
- Projectes d'acció professional,

66'66% d'increment.
- Projectes d'innovació lingüís

tica, 0% d'increment.
O, com el Sr. Aznar ha proclamat

per activa i per passiva, cero patate
ra. Heus ací el valencianisme del
PP.

Marc Antoni Adell i Cueva
DNI 18.838.422 València
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¡6J LA COLLA OELS TAFANERS

1 • El Club Castell d'Alcanar
Hipòcrites són aquells governants que sovint es

donen cops de pit en defensa de la llibertat de merc<;lt
i després, de manera intervencionista, manen tapar la
propaganda, degudament contractada i pagada, d'un
local d'altern. Als Tafaners no ens molesta gens que
s'utilitzen els planells d'informació municipal per
anunciar "puticlubs", o, és que no hi ha altres ajunta
ments que també financen aquestes "dotacions" ?,
Que li pregunten si no a l'alcalde de Dolores..

2 • Registre de Parelles de Fet.
El portaveu socialista Garcia s'ha empipat per la

tardança en obrir el "Registre de Parelles de Fer'.
Iniciativa del PSOE, de capital importància per un
poble com Benicarló on, com tots sabem, ja noté cap
necessitat més important a cobrir.

3 • La plaça Dr. Pera
Diuen que el veritable interès de l'ajuntament en

l'operació Mercadona-Fàbrica Palau, es enderrocar la
cotxera Martinez per obtenir un ampli espai on mun
tar, sense problemes, la falla i el casal de La
Carrasca. D'alguna manera s'han de notar les amis
tats personals de l'alcalde i i

4· Quin peliculónii
Diuen que els socialistes, del País Valencià en

general i Maestrat en particular, volen fitxar Pedro
Almodóvar per dirigir la renovació del partit
L'esdeveniment portaria el nom de "Socialistas al
borde de un ataque de nervios". Fins i tot podria
guanyar un altre Oscar. .. , en aquest cas al millor guió
tragicòmic.

S • Sana competència.
Malgrat la diferencia de puntuació en la classifica

ció dels equips de futbol del dos pobles més impor
tants de la comarca, l'autoestima i l'orgull cadufer han
estat compensats per la golejada que el Santíssim
Crist de la Mar de Benicarló li ha endossat al Crist
Mariner del poble veí.

,. .
enuncia

nuem comprovant com
encara existeixen persones
sense cervell, ineptes que
es dediquen a trencar les
coses que paguem i disfru
tem tots.

Cal evitar i censurar
aquests fets, i hem de fer
ho unint-nos tots, sempre
pel bé del nostre poble.

Encara gràcies la farola,
perquè si no a hores d'ara
lamentaríem desperfectes
a l'altar de la Blanca
Paloma.

oto

,,'
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Més vandalisme
a Benicarló.1.'»:1·

1:fi 'H T? {.,;l'7

EI passat diumenge de
matí, dia 16 d'abril,
Benicarló es va des

pertar amb un acte vandàlic
a la mateixa porta del tem
ple parroquial de Sant
Bartomeu. Uns individus
van trencar, de forma bru
tal, una de les faroles que
té l'esmentada església al
costat de la façana.

L'aspecte de la farola
trencada era depriment,
com podem comprovar en
la imatge. És lamentable
aquesta actitud, i conti-

La Veu de Benicarló, 21 d'abril de 2000

AUTO ESTEllER ESTEllER IMPORT

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

Entrada taller: passeig Febrer Soriano
Exposició: Av da. Magallanes, 1
Tel.: 964 47 17 08 Benicarló
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de diumenge a diumenge
per Paco Del Castillo i Rodolfo Serrano

Qui no es conforma és perquè no vol

EI psiquiatra em va dir que no
puc continuar així. Que si no
m'ho agafo tot d'una altra

manera acabaré a Sant Boi fent vida
contemplativa farcit de pastilles i
xarops, veient les mosques com pas
sen o esperant la reina de
Cocolàndia, com el tia Aleman en pas
descanse. I li he fet cas. Aquesta set
mana he suportat amb fortalesa les
bajanades de Madriles i el resultat del
Benicarló. Per un costat he estat una
roca davant les gracietes de l'estil de
"ara el prefix de Barcelona és el 03" o
"mira si em busques un paper per
apuntar-me al club Supertres". Amb la
mateixa serenitat vaig patir el partit
que es va jugar al Municipal de la
Carxofa, amb un nou atac perpetrat a
la dignitat del nostre club per part de
la banda arbitral que ens van enviar
els qui velen per l'enfonsament dels
equips enfonsats com el nostre. AI
final del partit no va passar res per
què hi erem poca gent i amb molt de
seny. Jo vaig tindre una premonició
en entrar al camp i retrobar-me amb
dos incombustibles: Georgie Dann
castigant els nostres oïts des de l'e
quip de megafonia, i Josvi Palanques
a càrrec la selecció musical, direcció
tècnica i control d'aquest preciat ins
trumental propietat del club.

La gran alegria me la va donar el
Castelló Amater, que li va encolomar
CINC gols, CINC, al líder de la cate

. goria i aspirant a aspirant a jugar la
promoció, el Vinaròs. Esdeveniments

,com aquest em fan respirar i omplen

el meu senzill esperit de goig i sereni
tat. Vull, a petició d'un dels cinc o sis
irreductibles que encara llegeixen
aquesta secció, fer un acte de con
tricció i desgreuge per totes les vega
des que he parlat malament de l'equip
de la Plana i màxim exponent del fut
bol Fabrincial. Així doncs, m'inclino
davant els orelluts i els dono les grà
cies per a tota l'Eternitat i dic, des d'a
questes línies, que mai no els agrai
ré prou el que han fet per mi i per la
meua salut mental. Prometo que no
els desitjaré mai la derrota, excepte
quan juguen contra el COB o el
Barça, i que mai no seré bel'ligerant
contra ells.

El recinte esportiu anome
nat estadia cerval és un
autèntic femer. L'entorn del
camp fa fàstic de veure,
brut i descurat. Si algú té
ganes de fer de ventre,
millor que s'aguante o que
busque algun racó pel mig
de la malea

Com ja li deia, el Vinaròs se'n va
emportar cínc del Bovalar, cinc a zero.
La humiliació va ser de les que fan
època, més encara si pensem en la
solidesa del seu lideratge. Per cert,
m'han contat (perquè l'última vegada
que hi vaig anar encara hi eren les

tanques que envoltaven el terreny de
joc), que el recinte esportiu anomenat
estadia cerval és un autèntic femer.
L'entorn del camp fa fàstic de veure,
brut i descurat. Si algú té ganes de fer
de ventre, millor que s'aguante o que
busque algun racó pel mig de la
malea. Després ens vindran a dir que
el nostre camp sembla un trumferar
mentre ells estan avesats a jugar en
un terreny infame. Però tranquils, que
tot s'arreglarà en arribar a la primera
divisió.

D'ací a quinze dies el Benicarló es
desplaçarà a Albuixec. Allà es pot vin
dre amb una certa esperança si es
guanya, o amb la confirmació del des
cens de categoria si es perd. Ja veu
rem què passa. De moment, tots els
benicarlandos, especialment els que
participen activament en processons
de caputxins i com a membres de les
diverses confraries de Setmana
Santa, comencen uns dies de reflexió
sobre la Passió i Mort del Nostre
Senyor. No us estranyeu si els veieu
pensatius i seriosos, especialment
després de les processons. És el que
toca. Jo, com tots els anys, maleiré
no haver aconseguit el domini total
del tabal i el bombo, peces imprescin
dibles i inseparables de la nostra reli
giositat. M'ho proposaré i ho seguiré
intentant. (Per si no s'ha donat comp
te, perspicaç lector, la darrera frase
és una al·literació. És el que hi ha)

~$
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COPISTERIA LLIBRERIA PAPERERIA

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

LA QUALlTAT 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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Aconsegueix el seu segon ATP a Casablanca

Fernando Vicente guanyà al Marroc

esports@

,16 KOSECKf MATEU

E
I benicarlando Fernando Vicente
Fibla va aconseguir el seu segon
títol de l'ATP Tour en guanyar el

torneig de Casablanca, al Marroc, dis
putat sobre terra batuda, En aquesta
final Vicente va haver de desfer-se del
francés Sebastien Grosjean, derrotant
lo en el 'tie break', del tercer i definitiu
set, per 6-4 4-6 i 7-6 (7-3), en un molt
emocionant partit.

Després del títol aconseguit en la
localitat italiana de Merano, també
sobre terra batuda, aquest segon triomf
ATP el situa entre els cinquanta millors
jugadors del món.

Per arribar a la final, Fernando
Vicente, cap de sèrie número 6 del tor
neig, va haver de superar difícils opo
nents com el gavatx Arnaud Di
Pasquale, cap de sèrie número 8,
derrotant-lo en semifinals per 6-4 1-6 i
6-4.

Als quarts de final el benicarlando va
haver de superar un sempre complicat
tennista local, el marroquí Hicham

Fernando Vicente en l'èlit del tennis mundial

Arazi, derrotant· lo por un ajustat 6-7 (6
8) 6-3 i 6-2. En la primera jornada va
guanyar més còmodament a l'austríac
Herbert Wiltsching, per un clar 6-2 i 6-3.

Vicente va mostrar-se feliç pel triomf,
"després d'haver perdut la final l'any
passat hauria sigut un colp molt fort
tornar a perdre ací", indicava.

J6J KOSECKf MATEU

Proyastec Beyso ES.- 2
Nintendo 64 Gava - 1
Alineació del Proyasfec: Chus;

Damaso, Andrade, Quique
Fabregat, Gustavo Marques -cinc
inicial-; Vicente Panadés, i Cadú.

Gols: 1-0 (min. 25) Gustavo
Marques; 2-0 (min. 33) Damaso; i
2-1 (min. 39) Fabinho.

M
olt important triomf del
Proyastec Beyso de
Benicarló davant un

Nintendo 69 Gavà que va pres
sionar molt els benicarlandos i va
posar les coses molt complica
des als de Quique Fabregat.

Després d'una primera part
ensopida, els caduferos aconse
guiren dos gols, obra de Marques
i Dàmaso, donant tranquil'litat al
marcador, sent Fabinho qui posa
va l'emoció final.

Ara el Proyastec iguala a punts
el quart classificat, l'Albacete.
Lloc de lIigueta d'ascens.

Madison aconsegueix tres campionats estatals
J6J CLUB MADfSON

EI Club Madison de Benicarló va tornar a acaparar tot tipus
d'èxits en el 5é Campionat Estatal de Rock Acrobàtic, cele
brat, el passat cap de setmana, al Centro Comercial Fitness

Loranca de Fuenlabrada, aconseguint tres títols de campions, un
segon lloc, i dos tercers, en les diferents categories.

Els joves benicarlandos van ser els protagonistes de les com
peticions més importants. En Categoria B, a partir de 15 anys, la
parella formada per Tània Salinas i Lluís Caldés, va eixir
Campiona, després d'una; gran actuació, sent seguits de molt
prop, per una altra parella de Madison, Núria Gauxax i José Luis
Ezquerra, que van ocupar el tercer lloc. Cal recordar que Tània i
Lluís van ser Campions Junior el passat any a Benicarló.

En Juniors, de 14 a 17 anys, el capionat se'l va endur una
parella de Madison: Àngela Gómez i Marcos Martínez; sent la
resta del podi copat per parelles d'aquest club benicarlando,
Adriana L10rach i Óscar Forés, van ser segons, i Lídia Bellés i
Ignacio Díaz foren tercers. En Youth, fins a 14 anys, Rubén.
Blasco i Ainhoa Avenza, foren cinqués. En Formacions, les
menudes Laura Bellés, Melanie Ríos, Ana Pattersón, Beatriz
Leo, Davinia Valera, i Rocío Bonich, també foren campions esta-
~~. '

--
El podi de Categoria B amb dues parelles de Madison Beffés
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Retrobament dels atletes del Baix Maestrat 
Carns Ros amb l'A.A. Jerónimo Zurita

(2), Halima Handane (4), Ma
Jesús Flores; Cadet.-José
Aran (15), Alejandro
Hernandez' (17), Alex
Muñoz.- Evelyn Flores,
Mireia Escoda Juvenil.-Bea
Sorlí (2), Susana Lluch (4);
Promesa.-JesÚs Gellida (2),

IÓ CA BAIX MAESTRAT

Amb motiu de la cele
bració del Cross de
Zaragoza organitzat

per la Agrupación de
Atletismo Jerónimo Zurita,
que tingué lloc el passat diu
menge 9 d'abril, el C. A. Baix
Maestrat-Carnes Ros es va
retrobar un cop més amb la
seua "família de l'Atletisme".

Fa gairebé deu anys que
el CA Baix Maestrat
Carnes-Ros està agermanat
amb el AA Jerónimo Zurita,
practicant-se des de llavors
un intercanvi basat en l'aco
lliment dels atletes des
plaçats en distintes famílies
cada volta que les esmenta
des entitats organitzen el
seu respectiu cross, teixint-

se per tant, any rere any, una
franca amistat amb l'enriqui
ment m.utu mitjançant una
convivència estimulada des
de la infància.

Pel que fa a la competició
cal destacar la nodrida parti- ,
cipació dels col'legis tenint
en compte el treball que duu
a terme l'AA Jerónimo Zurita
en la formació d'atletes dels
distints centres educatius de
la ciutat.

Participació del Baix
Maestrat-Carnes Ros:
Iniciació.-Jessica Lores (7),
Pepa Fabregat; Benjamí.
Isabel Fabregat (4), Miriam
lores (12); Aleví.-Fran Sastre
(9), Héctor Hernandez (12).-
Andrea Salvador, Itzíar
Arias, Ana Agramunt;
Infantil.-Kalisa el Faglhoumi

Javier de La Fuente (3);
Senior.-Gerardo Serrat.
Veterà.-Gregorio Bretó,
Christian Fabregat.- Rosana
Aragonés (1), Rosa Ma
Compañ (4).

El CBB va presentar el Torneig
de Bàsquet '3x3 al Carrer'

Imatge de la presentació del Torneig de Bàsquet 3x3

IÓ CB BENICARLÓ

EI Club Bàquet
Benicarló va presen
tar la quarta edició

del 'Torneig 3x3 Bàsquet
al Carrer', que organitza
l'entitad en col·laboració
de l'Organisme Autònom
d'Esports de l'Ajuntament

benicarlando, al Saló de
Plens d'aquest ajuntament.

En l'acte es va presen
tar el cartell anunciador,
dissenyat pel benicarlando
Rubén Bel, així com es va
donar a conèixer el guan
yador del premi al millor
eslògan, que fou per Fran
Rodríguez, del col·legi La

Salle i amb 12 anys d'e
dad, amb el lema "Cada
any més", en referència a
la importància que està
adquirint cada any en
aquest torneig.

Per a l'edición del 2.000,
que es desenvoluparà els
dies 17 i 18 de juny, en la
plaça peatonal de Sant
Bartomeu, s'espera la par
ticipació de més de 400
xiquets en edat escolar, i
com cada edició, s'espera
la presència de jugadors i
exjugadors d'alt nivell del
bàsquet estatal, com
Andrés Jiménez. Es rega
larà, a tots els participants,
un exemplar de la Revista
Oficial de la NBA, del mes
de juny. La directiva del
CBB espera tornar a batre
rècrods, un any més.

IÓ GREGORIO SEGARRA

E
ls equips més representa
tius del CF Benihort van tin
dre mala sort, exceptuant el

Cadet, que va guanyar per la
mínima al Benicàssim A en un
complicat i molt disputat enfron
tament. Els dos infantils van ser
derrotats, als camps del
Benmicàssim A i Ciutat de
Vinaròs, respectivement.

Resultats:
1a Regional Cadet
CF Benicàssim A - O

CF Benihort - 1
1a Regional Infantil
CF Benicàssim A - 1
CF Benihort A - O

2a Regional Infantil
Ciutat de Vinaròs - 6
CF Benihort B - 2

---
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E
I grup de teatre amateur de
Benicarló Teatro de Guardia pre
sentarà, dins del Cicle de

Primavera de Teatre, l'obra 'Zeus', de
Woody Alien, dirigida per Josi
Ganzenmüller. L'estrena serà diven
dres 5 de maig, a les 22h a l'Auditori
Municipal. També es representarà el
dissabte 6 a les 22h, i el diumenge 7 a
les 18h.

Es tracta d'una divertida i interes
sant posada en escena, interpretada
per actors i actrius de Benicarló i
comarca, Cal destacar que la sessió
del diumenge dia 7 de maig, estarà
dedicada als participants de la
Universitat Popular.

Caperucita Roja.
Versión Moderna

També els dies 6 i 7 de maig, 18 i
12 hores respectivament, es repre
sentarà, en l'Auditori Municipal, l'obra
'Caperucita Roja, Versión Moderma',
obra de teatre infantil, representada
per L'Escenari. Escola de Teatre,
també dirigida per Ganzenmüller.
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LA GERMANIA T'INFORMA

ASSUMPTE
Celebració del 25
d'abril a València

ORGANITZA
Acció Cultural
del Pafs
Valencià

DATES
6de
maig

OBSERVACIONS
Manifestació, -nrant dè Folk, espectacle
"Germania 2000", amb L1ufs Llach, Tirant
de Rock. S'organitzaran autobusos des
de Vinaròs: 902117076

I Trobada
Gastronòmica dels
Casals Jaume I

Xarxa de 27 i 28
Casats Jaume I de maig

Es celebra a Mequinensa (zona
aragonesa on es parla català). Estada en
albar . Reserves: 963511727

-

Fes-te voluntari de la Germania. La Germania de Joves té en funcionament
dos programes de voluntariàt:
• Informació I ....saorament sobre Objecció de Conciència i Voluntariat.
• Promoció de l'ús social del valencià.
Ser voluntari és contribuir a lamillara de la societat. Ser voluntari és ser solidari
amb els altres.

Contacteu amb la Germania:
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EL CÒMIC SETMANAL

DE XAVIER BURRIEL
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Cartellera de Cinema Benicarló i Vinaròs
del 21 al 24 d'abril

Benicarló Vinaròs

POKEMON
(2a setmna)

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

Dissabte
19:45 i 22:30

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

Dilluns
]9:45 i 22:30

-HUGANDO
A TOPE

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

Dissabte
]9:45 i 22:30
Diumenge

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

19:45 i 22:30

el••1. ~ I NIh\\A

DOBLE
TRAICIÓN

Divendres
]7:00, ]9:45 i 22:30

Dissabte
19:45 i 22:30

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

Dilluns
19:45 i 22:30

C:OLISEUM

UN DOMINGO
QUALQUIEM

Divendres
17:00, 19:45 i 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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