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Pilatos i la democràcia participativa

rra.e@t

mans i ho deixa tot a les seues mans.
Creiem que aquesta no és la manera
de defensar els interessos de tots,
sobretot la dels llauradors, principals
afectats, perqué no tenen la sensació
de sentir al darrera el suport de la
seua administració més propera.
Administració que també representa
la ciutadania i d'altres sectors econò
mics que poden veu re's afectats,
també , de retruc i a la qual sembla

que se li ha oblidat aquest "xicotet" detall.
La veritat és que es té la sensació que això de la

democràcia perticipativa, queda molt bé per a la
foto, però poc útil per els interessos dels partits,
alguns dels quals un dia diuen blanc i, a l'altre
negre. AI final , passarà el de sempre, mentre es
renten les mans i fan de la participació ciutadana
una pura entelèquia, Foment farà el que voldrà:
destroçar-nos el terme.

enicarllav

La variant o desdoblament de la N
340, sembla ser tot un culebró. Fa
anys i panys que diuen que és farà,
Una proposta, la del Ministeri de
Foment, planeja com una espasa de
Damocles al damunt de moltes fin
ques agrícoles del nostre terme
sense tindre en compte que, aquesta
solució , segurament, no és ni la més
sensata ni molt menys la mes viable.

Partir el terme municipal, com qui
agafa un ganivet i l'utilitza per tallar per la mitat el
nostre terme, com si fos un formatge , no ens sem
bla la millor manera de buscar solucions al proble
ma de l'excés de transit que aquesta carretera té
entre Peniscola i Vinaròs. El Conse ll Agrari, des de
fa anys, ja va dir que s'havia de buscar el recorregut
que menys impacte fera al nostre terme.

Ara per ara, sembla l'únic que s'ha mullat en la
qüestió i, l'ajuntament, l'opinió del qual hauria de
tenir-se en compte també , sembla que es renta les

PANISSOLA 1: Ben fastigosa per a qui no ha solucionat el problema del
Morrogo. Aquestes últimes pluges han tornat a sortit "arrop i talladetes" dejes
clavegueres.

PANISSOLA 2: Un bon grapat de panissoles per qui amés de no solucionar el
problemadel Morrongo l'ra desviat cap ala Ratlla del Terme. El passat diven
dres al final de la Ratlla del Terme feia una'pudor insuportable. ' :'

AUTO E5TELLER

Ctra. N 340, km 142
Tel : 96440 07 68 - Vinaròs

Auó~

ESTELLER IMPORT
Entrada taller: Pg. Febrer Soriana

Exposició: Avda. Magalla nes , 1
Tel: 96447 17 08 - Benicarló
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Un desdoblament llarg i tortuós
Benicarló podria rebuljar la proposta del Ministeri de Foment de desdo

blar de l'N-34ü per les nefastes conseqüències per al camp

text REDACCiÓ

li
I Consell Agrari de
Benicarló té ja tots els ele
ments de juí per a decidir
el traçat del desdoblament

de la N340 al seu pas pel terme
municipal. I per les declaracions
realitzades pels seus màxims
representants, segons pareix, es
rebutja rà la proposta feta pel
Ministeri de Foment i s'optarà pel
desdoblament que discorreria
paral·lel a l'AP7. Cap dels implicats
en la decisió final ha volgut mani
festar la seua postura definitiva, a
pesar que de manera individual els
col·lectius han mantingut reunions
per separats per a triar una de les
variants. A l'espera de la convoca
tòria del Consell Agrari, que amb
tota probabilitat es realitzarà la set
mana que ve, la prudència és la
màxima que s'ha imposat.

En resum , el ministeri de
Foment ha tornat a presentar la
proposta que, fa anys, va rebutja r
el consell agrari de la ciuta t
al·legant que partia el terme per la
mitat. L'adm inistració central
pareix interessada a tirar endavant
esta proposta, al-Iegant que els ter
minis d'execució s'acursarien a
l'estar realitzats tots els tràmits
admin istratius pert inents per a
començar la seua execució. A
més, s'adverteix que la construcció
de la proposta del consell té pro
blemes d'execució per a construir
els enllaços i que les terres afecta
des serien un 25% més que en la
variant que ells defenen.

El sector agrícola és un dels
motors de la nostra economia a
diferència del que ocorre en altres
termes municipals. Dos barreres
arquitectòniques divideixen el nos
tre terme municipal. Però tots
volem anar amb cotxe i si és ràpid,
millor. En què quedem? Com es

conjuga un sector tradicional com
"agricultura amb el progrés? Quin
preu pagarem per la nova carrete
ra? La decisió que prenga el con
sell agrari és, en gran manera, el
futur i el desenvolupament de tota
una ciutat.

LES OPINIONS DELS IMPLI
CATS
José Antonio Maura, president de
Benihort, ha explicat que l'alterna
tiva que creua el terme és molt per
judicial per a l'agricultura, pràctica
ment destrueïx quasi tot el terme".
Maura ha detallat que "les finques
es parteixen en diagonal i queden
en forma triangular, que no valen
per a cultivar" . D'altra banda ,
manté que "psicològicament, tin
driem dividit el terme". Esta opció,
defesa pel Ministeri de Foment, ha
sigut sempre rebutjada pel Consell
Agrari de la ciutat, que preferix que
el desdoblament discórrega
paral·lel a l'AP7. El president de la
cooperativa agrícola de Benicarló
declara que l'administració central
"ens ha dit que els enllaços són
molt complicats perquè no hi ha
espai per a fer-los". Cal indicar que
l'AP7 té una zona de servitud, igual
que la tindrà la futura N340. El punt
més conflictiu és, segons pareix, el
que discorre pròxim al polígon

industrial. En esta zona, l'espai
que queda lliure entre les dos
carreteres i el polígon industrial és
esc às. Açò obligaria, en el cas que
s'optara per la variant defesa pel
consell, a construir l'accés a la ciu
tat més al sud que en la variant de
Foment i instal·lar tres rotondes de
regulació del trànsit a l'altura del
polígon.

Maura admet que l'opció que
ells defenen "afectaria tres vega
des més terra que la proposta pel
ministeri" encara que assegura
que, de cara a l'opinió pública
"seria molt polèm ic tindre una
carretera travessant el terme". No
obstant, no creu que Foment esti
ga pressionant al consell perquè
opte per la seua variant amb les
explicacions que els han facilitat.
"Crec que Foment té l'estudi d'im
pacte ambiental fet i ens diu que
serà més fàcil fer els enllaços". I és
que, segons pareix, la sensació
generalitzada que es té és que
Foment finalment optarà per des
envolupar la variant proposada per
ells, siga quina siga la decisió final
presa per la ciutat. Maura ha sos
tingut que esta opció "pot ser com
una bomba per a l'opinió pública".
En tot cas, ha convingut que "si
ens hem de sacrificar pel bé del
poble, ho farem".
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Una solució delicada i arriscada
ve de la pàgina anterior

Per la seua banda, Jaime Masip,
president del Consell Regulador de
la Carxofa de Benicarló, sosté que
"pareix que l'opinió general és que
s'ha de fer prop de l'AP?, que és el
que el consell manté des de fa anys".
Segons la seua opinió, "s'hauria de
fer per una zona que perjudicara el
menys possible al terme de
Benicarló, siguen llauradors i no llau
radors". En la mateixa línia s'ha
manifestat a la Veu la Unió de
Llauradors. Miguel Piñana, president
de l'agrupació benicarlanda, assegu
ra que l'opció triada ha de ser "el que
menys dany faça agricolament par
lant". Des de l'equip de govern es
manté que "la millor proposta per als
benicarlandos serà la que portarem
avant". José Luis Guzman, portaveu
del bipartit governant, sosté que
"serà la ciutadania i sobretot el con
sell qui decidirà el que volem". Aixi
les coses i a l'espera de la convoca
tòria del Consell Agrari , pareix que
les postures es decanten cap al
rebuig a l'opció oferida pel ministeri
de Foment en benefici de la propos
ta llançada i mantinguda des dels
agricultors benicarlandos.

Davant de la situació creada, l'e
xecutiva del Partit Popular de
Benicarló ha alçat les seues veus de
protesta per la "paralització" a la que
està sotmés el desdoblament de la

carretera. Els populars han acusat
directament l'alcalde de la ciutat,
Enric Escuder, de ser el causant de
la situació, que ha deixat "perplexos"
als ciutadans de Benicarló i Vinaròs.
Així, recorden que "la Generalitat
Valenciana va proposar el traçat en
1.998 a l'ajuntament de Benicarló i
es va decantar per l'opció que va
paréixer que era la que menys dany
feia al camp benicarlando" . No obs
tant "alguns van proposar que s'es
tudiara un traçat paral -Iel a l'autopis
ta". Aprovat el traçat per la
Generalitat , van començar els trà
mits administratius que es tenen en
compte "per a la reserva de sòl en el
PGOU de Vinaròs", continua l'execu
tiva.

L'expedient es remet al ministeri

de Foment, que comença a treballar
en el projecte. Davant de la imminent
licitació "de l'anhelada desviació, el
senyor Escuder demana la seua
paralització i un nou estudi". Els
populars fan notar que "el Ministeri
de Foment ha aprovat les desvia
cions de Castelló-Benicàssim
Orpesa i el de Perelló-aldea, i para
litzat la de Peníscola-Benicarló
Vinaròs". Així, han denunciat que els
ciutadans de la comarca "estem per
plexos , perquè açò suposarà
almenys dos o tres anys més de
retard en la desviació" i es pregun
ten "a qui han tingut en compte per a
prendre una decisió que afecta més
de cinquanta mil persones". D'altra
banda, qüestionen si els nous afec
tats estaran d'acord amb el nou tra
çat i conclouen que "governar és res
ponsabilitat i prendre decisions que
beneficien a la majoria i no ser cap
tius de ningú".

ELS FETS
Cal recordeu que el subdelegat del
Govern, Juan María Calles, i els
caps de la Unitat de carreteres del
Ministeri de Foment a la Comunitat
Valenciana i Castelló, José Vicente
Pedrola i José Ignacio Suarez, res
pectivament , van exposar la passa
da setmana al Consell Agrari de
Benicarló les dos opcions que exis
teixen per a la construcció de la
variant de la N-34D entre Peníscola i

Detall dels dos traçats proposats. El de dalt és el que defensa el Consell Agrari

.....................................................................................



El desdoblament i l'A 7 reduïrà a un terç
la circulació de vehicles per l'actual vial

ve de la pàgina anterior

Vinaròs, amb la intenció que la
decisió final siga fruit del consens.
Els responsables de Foment van
demanar a Benicarló que amb
eixes dades triaren el traçat que
preferirien per a la variant, sempre
tenint en compte , segons han
informat, que l'opció que discorre
junt amb l'autopista de peatge AP
7 admetrà menys possibilitats a
"hora de planificar nous accessos
o augmentar la seua permeabilitat.
La variant preveu cinc enllaços,
dos a ambdós extrems en els ter
mes de Peníscola i Vinaròs, un a
l'encreuament amb la N-238, un
en la N-232 i un altre a la carrete
ra de Càlig. D'altra banda, els tèc
nics van explicar que si s'opta per
la variant que discorre parallela a
l'AP7, els problemes per a cons
truir els enllaços es multipliquen.

D'altra banda, els tècnics van
recordar .que l'opció de la qual es
disposa d'estudi informatiu, ès a
dir, la que discorre pel centre del
terme de Benicarló, representarà
una reducció en els terminis d'exe
cució. L'opció que discorre junt
amb l'AP-7 suposaria començar
novament, és a dir, redactar un
nou estudi informatiu i sotmetre-ho
a exposició pública. Si Benicarló
es decanta per la primera opció, la
previsió és que la variant estiga en
funcionament tres anys abans que

la conclusió de la de l'A-7. En cas
contrari ambdós carreteres iguala
rien els terminis i entrarien en ser
vei més o menys al mateix temps.
Els responsables de Foment van
facilitar plans i informes sobre l'a
fecció de terrenys, cost aproximat
de cada alternativa i longitud en
cada cas de la nova variant.

DADES DE TRÀNSIT
Segons les dades facilitades per la
subdelegació del Govern, la previ
sió de volum de trànsit en la
variant del Maestrat és d'uns
8.000 a 9.000 vehicles diaris, una
vegada entre en funcionament en
la seua totalitat la A-7, que des de
la Jana connectarà amb
l'Hosp italet de l'infant. El tram
entre la Jana i El Perelló de la A-7
està en l'actualitat en fase d'expo
sició pública. Segons José Vicente
Pedrola, en l'actualitat la N-340
suporta un volum de trànsit de
25.000 vehicles diaris en el tram
del Maestrat. AI seu parer, una
vegada acabades totes les infras
tructures previstes, l'actual N-340
reduirà el seu volum de trànsit fins
als cinc o sis mil vehicles diaris en
els trams urbans de Benicarló i
Vinaròs, mentre que el nou traçat
de la N-340 en la seua nova
variant absorbirà entre vuit i nou
mil vehicles. La resta , segons
eixes previsions, circularà per la
A-7.

I EL CENTRE COMERCIAL
La reunió celebrada entre repre
sentants de l'Ajuntament de
Benicarló , Carreteres i Floirac ,
gestora i promotora del Centre
comercial Costa Azahar "va ser
molt pitjor de l'esperat", segons va
declarar L1uis L1obet, administra
dor de Floirac. La situació d'indefi
nició i paralització que sofreixen
els accessos al major complex
comercial i d'oci del nord de
Castelló no té aspecte de trobar
una solució a curt termini. En la
reunió entre l'alcalde de la locali
tat, Enric Escuder i L1obet, el pri
mer edil li hauria plantejat que el
projecte d'accessos al centre
comercial es podria veure modifi
cat pel desdoblament de la N 340,
que llevaria perillositat al vial al
desviar el trànsit per la variant
Peníscola-Benicarló-Vinaròs i con
vertir l'actual carretera nacional en
una avinguda urbana.

Segons el representant de
Floirac això afectaria a la concep
ció d'accessos que "empresa deu
executar, com es va comprometre
en les negociacions que van per
metre transformar l'antiga fàbrica
de mobles Palau en l'actual centre
comercial. Per a això l'empresa va
dipositar un ava l que no s'ha
materialitzat dos anys després per
la negativa de carreteres a accep
tar les distintes propostes plante
jades per l'empresa consistents en
una rotonda deprimida, altra a
nivell i ara una rotonda partida en
superfície que reguli i de coherèn
cia a la zona en la qual conflueixen
diversos camins rurals . Per a
Llobet forçar a executar uns
accessos elevats amb dues roton
des genera uns costos "inasumi
bles", tant per la superfície que
precisarien -uns 40.000 metres
quadrats- com pel seu cost que
podria rondar els 2,7 milions d'eu
ros.

............................................................ ............ ...........
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né3 'plé3i'i
e la duta ' ... front d'uncolÍvent

monges de clausura. Sobre la porta
unes senzilles lletres indiquen que
este és el lloc de reuniótltr és dels
musulmans. No hi ha, com en els
països musulmans, un minaret que
il-lurninar durant el Ramadà i des
d'on cridar al rés diari. A ells no els
. porta,p~rquè l'interiofés igual

la resta de mes uites:E1s hòm
s ,descalcen p
euesablLJcions'i prenént··posi

cions erilestres sales que existixen.
La mesquita de Benicarló s'ha reve
lat, no obstant , un espai ' insuficient
per a acollir a la nombrosa comunitat
musulmana que existix en la ciutat.
Esta nit, es donen cita més de sis
centes . persones , que ocupen com
poden elréduït espai. Esta és una de ..•.
les -,,reclamacions .de la .•comunitat

usülm El Benicarló"que expli-
que hansoHicitat aEl1ricEscuder,

Icalde dèBenicarló,èls ajude a
. buscar un espai més ampli.

Quan el muhadin acaba l'iaqma,
els hòmens s'alineen resant. L'imam
inicia el rés dels versicles de l'Alcorà ,
que sumix a la comunitat en una pro
funda oració que té normes molt
estrictes: Qualsevol moviment que
no estiga contemplat pels preceptes
invalida el rés. És l'última oració del
dia. Després d'ella, s'iniciarà el
sopar, enla que els hòmens compar
tixen els aliments que han portat fins

....................................................................................
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Desfilades militars

textJOAN HERAS

El passat 12 d'octubre , tal i
com es tradició , la gran desfilada
militar es va convertir en l'acte
central de la celebració d'això que
en diuen "Día de la Hispanidad".
Un bon amic argentí em comenta
va que en el seu país encara en
diuen "Dia de la Raza" (raça,
quina raça? Glups ). Ara bé, i
sigui dit de passada , els argentis
van traslladar la festa al dilluns
anterior, demostrant una sensate
sa que en altres latituds no gas
tem.

Sembla sorprenent que a prin
cipis del segle XXI, quan tots els
nostres governants -els locals i
els mundials- s'omplen la boca i
ens omplen les orelles amb
grans declaracions sobre la pau,
un país-un estat, per alguns una
"nación indisoluble", una "unidad
de destino en lo universal"- deci
deix mantenir com a acte centra l
de celebració una desfi lada de
soldats , tancs , avions i una cabra.
El missatge que ens volen trans
metre els nostres governants
sembla prou clar: l'exèrcit és l'en
carnació o la manifestació de l'es
sència més profunda d'una pàtria,
perquè n'expressa allò més íntim
-el poder - i n'és alhora la garan
tia -ens defensa dels mals
externs i dels interns. L'exèrcit és
l'expressió més clara d'allò que
defineix la pàtria, en aquest cas
això que en diuen Espanya. Però
no és ja hora d'anar canviant
missatges , d'anar apostant per
uns valors que realment fomentin
la pau i no la guerra?

He de confessar que aquesta
desfilada em deixa perplex . Un
seguit de dubtes m'assa lten i no
sé com troba r-hi resposta . Estic
convençut que vosaltres , lectors i
lectores espavilats i cultes , em
sabreu ajudar a trobar una mica
de llum a tot això. A veure , doncs ,
si teniu la resposta a tot això: de

qui ens hem de defensar?,
¿aquests soldats , aquests tancs,
aquests avions tan bonics ens
ajudaran a resoldre els confl ictes
que hi ha al món, a construir una
societat basada en el respecte i la
tolerànc ia, en un món definit per
una clara realitzac ió dels drets
humans?, ¿per què no existeix un
ministeri de la pau i sí que n'exis
teix un de la defensa -per no dir,
com abans es deia, de guerra?,
¿amb què ens beneficia destinar
tants milions de diner públic a
mantenir un exèrcit tan ben pre
parat com aquest? La llista d'inte
rrogants podria ser més llarga,
però amb aquests em sembla que
ja n'hi ha suficient.

Sovint donem les coses per
bones pel simple fet que sempre
s'han fet així, perquè sempre -o
des de fa molts anys- existeixen i
tenen una funció. Però és neces
sari fer un replantejament dels
fets i no donar-los per bons pel
simple fet que "són així". Em
sembla que cal que ens aturem a
reflexionar una mica sobre el sen
tit d'un exèrcit professional en el
marc d'una societat democràtica i
que sembla que té la voluntat de
participar en la construcció d'un
món més just. Presentar com a
model d'allò més definidor d'un
país el seu exèrcit em sembla un
gran error: el militarisme no pot
oferi r uns valors que ajudin a
construir unes relacions socials i
internacionals més pacífiques,
justes, basades en el diàleg i la
tolerància, que facin realitat els
drets humans.

De tant en tant un camió de
l'exèrcit arriba a Benicarló per
convèncer els joves que la carre
ra militar pot ser una bona sortida
professional. Em preocupa pen
sar en els joves que es veuen
atrets per uns valors militaristes 
resolució violenta dels conflictes ,
obediència absoluta al superior,
el poder de les armes, actituds
masclistes- i d'un patrioterisme

espanyolista preocupant, això, sí,
ara tot ben revestit amb la dedi
cació a missions de pau com a
objectiu fonamental. No ser ia
molt més adient que els diners
que es destinen a l'exèrcit i a fer
ne propaganda es destinessin a
formar professionals experts en
estratègies de pau, en resolució
de conflictes, en processos de
desarmament i de desmili taritza
ció, en formes de promoció dels
drets humans , etc.? Però resulta
que no, que això no cal, que no
és necessari invertir recursos
públics ni ofer ir sort ides profes
sionals per a promoure la pau, la
solidar itat, la justícia. I per què
no? A qui li interessa que les
coses continuïn així?

No proposo canviar desfilades
militars -que , com deia Brassens ,
no li diuen res de res- per fer
coreografies que representen
coloms de la pau. Cal apostar per
promoure la pau des de diferents
nivells que d'alguna manera ens
comprometin: des d'accions per
sonals -com ara fer objecció fis
cal, és a dir, descomptar de la
declaració de renda la part que es
destina a despeses militars- com
a accions més col·lectives -exigir
als nostres governants un canvi
seriós en l'orientació de les políti
ques de defensa .

Podem discutir si realment és
necessari que existe ixi algun
tipus d'exèrcit que permeti garan
tir drets humans en situacions de
conflicte obert , però parlem en
mans de qui ha d'estar aquest
exèrcit i quines han de ser les
seves funcions precises. Però
també ens hem de preocupar de
promoure -imaginar, invertir
recursos econòmics i humans,
assajar projectes i experiències
que permetin avançar cap a un
món més just. La desfilada del
passat dia 12 d'octubre no em
sembla pas que vagi per aquest
camí.

.....................................................................................
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~ ~ ~ CULTURA ~ ~ ~

La Coral Gent Gran actúa a Cullera
text CORAL GENT GRAN

El dies 1 i 2 d'Octubre la coral
"Gent Gran" de Benicarló va viat
jar fins a Cullera per a participar
en la VI trobada de Cant Coral
que organitza anualment la
Federació d'Entitats Corals de la
Comunitat Valenciana.

Durant la vesprada del dissab
te es va donar la benvinguda als

20 cors participants i es va realit
zar el tradicional "Cant al carrer" .
Els membres de la coral "Gent
Gran" amb la seua directora
Sònia Ferrer, van interpretar
algunes de les cançons més
conegudes del seu repertori en
diferents llocs emblemàtics de la
ciutat.

Per la nit es va celebrar un
sopar de germanor entre tots els
amants del cant cora l. El diu-

menge pel matí es van fer diver
sos assajos i ja per la vesprada
es van tenir lloc les actuacions
de les "pretrobades".

Com a cloenda de tots els
actes es va realitzar el cant
comú on es van interpretar dues
obres de Rafael Talens i l'obra
guanyadora del concurs "Paco
Llàtzer", Roda la mola.

.....................................................................................
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La moda toma al carrer
text NATÀLIA SANZ

L'Ajuntament de Benicarló, a través de la Regidoria de
Comerç i L'AFIC, organitza, amb la col·laboració de la
Unió de Comerços de Benicarló, la quarta edició de la
Desfilada de Moda que tan bona acollida de públic ha tin
gut en les anteriors temporades. L'acte es celebrarà el 23
d'octubre a la pista anexa del pavelló poliesportiu i
començarà a les set de la vesprada. Baix el lema
"Benicarló està de moda", mostrarà els millors articles de
12 comerços de Benicarló per a la temporada tardor
hivern.
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Capítol 4
text DOCTOR CLIMENT

Desprès de la complicada nit de guàrdia una dolça

infermera de maternitat em va proposar passejar pel

port per relaxar-nos. En fer un tomb pel moll vam

conèixer Pepito Xoco i altres llops de mar triant peix

a bordo de la barqueta de trasmall, que ens van expli

car el poc peix que queda a la mar i el preu del petro

li. En notar un revoltilló d'estómac, arriba el moment

) de menjar un arrocito a Benicarló com deia Quimi

Portet quan cantava amb Los Burros , un plaer, degus

tar el que preparen a l'Hogar del Pescador i desprès

un cigaló i la partida a la botifarra amb els mariners

queferosos al bar amb la vaga del petroli .

text TOLlTO

Especulant

ls meus companys de bar i jo som aficionats a conjecturar.
Diumenge després de la paella, un carajillo, la copa i el
cigarro són estimulants suficients per a obrir el camí de la

..-.11 peripècia mental. Ens plouen les solucions als problemes i
desmuntem tota intriga política. Sabem qui va matar a Kennedy, qui
és el senyor "X" dels GAL, les implicacions reials del 23-F i a "Gola
Fonda" l'aconsellàrem natros el pseudònim, tot i que l'advertirem
que en anglès sonava pitjor que en valencià. El dia de la famosa
conspiració de Pedro Jota i Anson a la taula del costat endevineu qui
estava allí jugant al cinquet.

El darrer objecte d'anàlisi política ens té desconcertats . És el
canvi d'estratègia al partit de dretes local. L'anunci d'intercessió
davant càrrecs autonòmics populars per a accelerar l'ampliació del
Ròdenas ens està costant més d'una copa i més de dues. Encara no
hem paït qué ens volen dir amb esta senyal. Reconeixen el fracàs
dels seus predecessors? Sincera col·laboració al dimoni de dos
caps? Traïció a la linia nacional del Partit? Moderació centrista?
Malgrat tot, una cosa està clara. Si han de viatjar a Castelló o
València més val que aprofiten el desplaçament i entreguen una
carta amb més demandes als reis mags Camps i Fabra: "Estimats
Carlos i Fransisco. Sis mesos de govern roig i separatista han dei
xat el poble fet un desastre. Necessitem un ambulatori nou, més
metges, escoles noves, una biblioteca digna, pisos de protecció ofi
cial i que la plaça Constitució no siga tan lletja".
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Ja podem meniar
carxofes d'acl

carxofes amb denominació d'ori
gen Benicarló.

A pesar de la falta del segell de
qualitat, Masip ha incidit que "la
carxofa s'està venent bé perquè
són les primeres que ixen al mer
cat i la gent les compra per la
novetat". L'aspecte exterior dista
molt en estos moments de la
característica forma arredonida de
la Carxofa de Benicarló, encara
que alguns consumidors creuen
poder apreciar ja part del gust
característic d'esta hortalissa. Les
previsions per a esta temporada
són d'aconseguir produir quatre
milions i mig de quilos, una xifra
semblant a la de temporades ante
riors i que ajudaria a pal·liar les
pèrdues que l'any passat van patir
els agricultors per culpa de les
gelades.

AI voltant de 380 hectàrees dels
termes municipals de Benicarló,
Càlig, Peníscola i Vinaròs es dedi
ca al cultiu de la carxofa amb
denominació d'origen Benicarló.

text NATÀUASANZ

es primeres carxofes de
Benicarló ja estan en el
mercat. Benihort ha

-_.. començat a comercialit
zar esta setmana els primers qui
los de producció, que estan eixint
al mercat per un preu aproximat de
dos euros per quilo. A pesar que la
varietat encara no ha aconseguit
les característiques que l'han fet
mereixedora de la denominació
d'origen, ja s'estan collint uns qua
tre-cents quilos diaris. Jaime
Masip , president del Consell
Regulador, ha explicat que "les últi
mes pluges han sigut molt benefi
cioses per a la mata, que està en
molt bon estat". No obstant, diu
que "ara seria convenient que
bufara el mestral i fera sol perquè
la plantacomençara a produir del
tot". Si les condicions climatològi
ques són favorables, el president
calcula que a mitjan de novembre
podrien eixir al mercat les primeres

La Veu
amb el desviament de l'N-340

... .. ... ..................... ..... ...... ....
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~ ~ ~ MEDI AMBIENT ~ ~ ~

Simis i humans

~
mb "l'Atlas de los grandes simios y su conserva

~ ción", l'ONU alertava sobre el perill d'extinció que
amenaça aquests éssers vius tan propers a nosal
tres. Les causes són diverses però la principal és

la desforestació junt a la caça il·legal. Si la destrucció dels
seus hàbitats segueix amb el ritme actual, per a 2032, els
orangutans sols tindran un 1%, els bonobos sols un 8%, la
dels ximpanzés un 8% i la dels goril·les un 8% de l'àrea que
ocupen actualment. De tots ells, el que està més en perill és
l'orangutan amb 7300 individus en llibertat a Sumatra i s'es
pera que en 50 anys en queden uns 250 condemnats a l'ex
tinció definitiva. De mitjana, totes
les espècies de grans simis
redueixen la seva població a la
meitat cada tres generacions. La
pobresa està darrere d'aquestes
negres perspectives: la venda dels
grans simis o de la seva cam és
una opció per tirar endavant.
Dinou dels 23 països d'Àfrica o
Àsia amb àrees de distribució són
dels més pobres del món.

Recentment, s'ha presentat la
seqüenciació del genoma (mate
rial hereditari) del ximpanzé i la
seva comparació amb l'humà. El
resultat, no per esperat ha sigut
menys sorprenent: els humans i
els ximpanzés compartim el 99% del genoma. Ambdues
espècies tenen uns 25000 mil gens.

El genoma està format per diverses cadenes grans
d'ADN, els cromosomes. L'ADN és una macromolècula, un
polímer, formada per moltes subunitats de quatre tipus dife
rents ("lletres") unides en nombre i ordre característic
(seqüència). Un gen és un tros d'ADN que du la informació
per a construir una o diverses proteïnes que són diferents en
cada espècie i, fins i tot, en cada individu. L'ADN que no
porta informació de cap proteïna s'anomena sense sentit o
"deixalla", assoleix el 95% del total del genoma i no es
coneix ben be la seva funció, si és que en té alguna.
Podriem dir que cada molècula d'ADN seria com una filera
de lletres formant paraules amb sentit (gens) o no (ADN dei
xalla). El 30% de proteïnes de ximpanzés i humans són
iguals i la resta sols es diferencien en xicotets canvis estruc
turals.

Mendel, pare de la Genètica, proposà que cada tret o
característica -color dels ulls per exemple- d'un organisme
estava codificat per dos gens, un del pare i l'altre de la mare,
que es transmetien a la descendència. La visió reduccionis
ta, assumida per molts científics, entenia els organismes
com un conjunt de trets, construïts per les proteïnes i deter
minats pels seus gens. Concretant, els éssers vius "són" els
seus gens. Es proposaren gens de l'alcoholisme, obesitat,
del càncer, inteligència... Aquesta visió sofri un important
sotrac quan es seqüencià el genoma humà i es vegué que
"només" tenia 25000 gens i no els cent mil que s'esperava.
La realitat és molt més complexa: en la "construcció" de
cada tret de l'organisme intervenen molts gens més la

influència de l'entorn, i cada gen influeix en diverses carac
terístiques. Un ésser viu no es redueix a la suma dels seus
gens inviduals. I ara es sap que sols ens separa del xim
panzé un esquifit 1% de l'ADN quan la diferència entre el
genoma de dos humans és de 0,1%. Residirà allò que ens
fa humans en eixe 1%? El 99% d'ADN semblant demostra
la forta relació de parentesc evolutiu entre humans i xim
panzès, també que de ben segur compartirem moltes carte
rístiques i processos. L'1 % distint explicaria les diferències,
sovint de grau, en molts característiques de les dues espè
cies.

La invenció i utilitació d'eines
s'ha significat com un dels trets
diferencials dels humans. En cap
tivitat, els simis n'utilitzen i açò
s'explicava en molts casos per la
seva gran capacitat d'imitació.
Però investigacions recents han
demostrat que tots els grans
simis empren ferramentes de
forma espontània en els seus
hàbitats naturals. Breuer observà
la goriHa Leah, a les selves del
Congo. Leah estava situada a la
vora d'una llacuna, la mirà durant
uns minuts i entrà dreta fins l'ai
gua a la cintura. Sortí, trencà una
branca i tomà a entrar amb el pal

que utilitzà per comprovar la fondària de la llacuna. El cien
tífic va veure també l'ús de troncs com a ponts per salvar
rieres.

Sovint, s'afirma que les facultats intel·lectuals caracterís
tiques dels humans radiquen en el gran cervell que posseïm
amb més de 1800 centímetres cúbics (cm3) de volum. Els
membres del gènere Homo tenen, com a mínim, 700 cm3
de volum cerebral. Un cervell més menut no produiria una
capacitat mental important. Però l'any passat es trobaren a
l'illa de Flores (Indonèsia) les restes d'un homínid d'un metre
d'alçada i una capacitat cerebral de 380 cm3, semblant a la
dels ximpanzés. Recentment s'ha donat a conèixer que l'ho
me de Flores tenia ferramentes de pedra tallada, dominava
el foc, vivia en cavernes i caçava en grup. Aquesta especta
cular troballa paleontològica demostra que amb un cervell
d'un volum semblant al del ximpanzé es tenen capacitats
humanes.

Els darrers descobriments han acostat encara més els
humans i els grans simis. Cada cop és més palès que les
diferències són de grau i no exclusives. Tot açò deuria d'in
fluir amb la nostra actitud envers aquests parents evolutius i
ser conscients de la seva greu situació.

Front el perill d'extinció dels grans simis, el secretari
general de l'ONU, Kofi Annan, digué: "Els grans simis són
els nostres parents. Com nosaltres, ells són conscients i
tenen cultura, ferramentes, política i medecines. Poden
aprendre un llenguatge dels signes i comunicar-se. Però,
tristament, no els hem tractat amb el respecte que es merei
xen".

Pere Bausà

.....................................................................................
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Senyora Garcia
Això és el que vaig saber llegir en l 'anterior número de la seua revista, el 505

text EL LECTOR

ml
Això és el que vaig

s~ber llegir en l'anter~o r

numero de la seua revis
ta, 505.

M'ha encisat l'editorial. Clar,
precís , directe. Totes les adminis
tracions s'omplin la boca amb el
reciclatge, però ningú parla de la
reutilització. No sona bé això en
un món on l'''usar y tirar" sembla
la consigna a seguir. Tot ha de
ser de primera mà, estem edu
cant (criant) els nostres fills amb
aquesta visió de la vida. Sí,
també me'n recordo de les
ampolles d'aigua de Vichy o de
llet que s'havien de bescanvia r a
la botiga de queviures i dels
potets de iogurt que ocupaven
els seus llocs en caixes de fusta.
I em ve al pensament també
aquella gent que anava al riu a
buscar portes velles de les quals
treure el ferratge per poder-lo
usar en altres llocs o qualsevol
objecte del qual poder treure
algun profit. Sí, igual caldria que
ressuscitara la figura del drapai
re. De tota manera , estic segur
que com a conseqüència de la
llei de la gravetat arribarà un dia
-potser ja massa proper- que no
tindrem més remei que passar
pel cercolet i reutil itzar i com a
mal menor reciclar perquè les
nostres economies no ho podran
suportar. I ací, a Benicarló , doncs
això, anar fent... tombant i fregin t
sense arribar a acabar de ban
yar-se del tot.

Hi ha notícies que em deixen
amb cara de babau . Es veu que
ara l'Ajuntament denunciarà
davant l'autoritat corresponent
les infraccions urbanístiques. I
fins ara què? Sentia un prócer
de la nostra petita pàtria dema
nar mà dura a partir d'ara i terra
ponassa per les barbaritats
urbanístiques comeses fins ara.
Suposo que des de la regido ria

corresponent ni s'ho hauran
plantejat. Tenen l'obligació de fer
que es complesca la llei i denun
ciar qui no ho faça o no ho haja
fet. Això faltaria . Si el delicte ja
ha prescrit o l'infractor ja ha
pagat la seua malifeta , què li
hem de fer? Però es pot consen
tir, sent sabedor, que
l'Ajuntament permeta l'abundàn
cia d'habitatges il· legals ? I
menys a Benicarló, on fins i tot
les aberracions urbanístiques
més grans han estat consenti
des. Ah, com m'agradaria ser ric,
però ric de veritat, per poder
enderrocar la casa dels d'allon
ses i deixar el meu poble sense
aqueixa imatge tan grotesca que
dóna a qui ve de fora. La famo
sa torre Benicarló , encara que no
ens ho creguem , diu molt de la
nostra personalitat. No, no estic
parlant de bajanades fàl· liques,
no. Una barbaritat com aqueixa
només pot donar-se en un poble
de cacics i de gent acostuma da a
admirar des de la submissió les
gràcies d'aquests homes que
van portar el Benicarló dels
setanta al punt més alt del pro
grés de l'època. Misèria i com
panyia.

Avui m'ho he pres amb calma
i, si li sembla bé, senyora meua,
li aniré comentant tot el que puga
de la seua Veu tot seguint l'ordre
d'aparició, com als repart iments
de les pel·lícules. Impress ionant
"L'esperit del 1707", la fotografia
i el text que l'acomp anya. On
faran cap les pedres d'aqueix arc
que suportava trossos de runes ?

Continuem, es veu, amb l'ur
banisme. El PSOE es queixa que
el PP ha legalitzat vivendes
il·legals . Doncs , si aquesta afir
mació és certa , què espera a
anar a denunciar-ho a l'organis
me corresponent ? Tan culpable
és de la malifeta qui la realitza
com qui la permet. És més, és
possible que l'amo de l'habitatge

tinga l'atenuant d'estar defensant
els seus interessos personals,
però de qui defensa els interes
sos qui li permet cometre il·lega
litats ? La fotografia que acom
panya la notícia deu ser i1·lustra
tiva d'alguna cosa . No entenc
massa tot això de l'electricitat ,
però em sembla que hi ha fils per
on no toca, no ?

Correllengua. Ens rentem la
consciència traient un dia els
escolars al carrer per fer-Ios/fer
nos memòria que tenim una llen
gua. Malament anem. Tot allò
que necessita d'un "dia de" ,
malament. Avu i mateix, quan
escric això, és el dia de la fam al
món . No cal cap comentari.
Aquests "dies de" ens permeten
autoenganyar-nos, girar el cap
cap un altre costat i continuar en
la nostra quot idiana mediocritat.
No està bé dir mentides: però
encara està pitjor contar-nos-les
a nosaltres mateixos . Superem
tots els llindars possibles d'imbe
cilitat. D'autoimbecilitat.

Els tafaners . Sí que ho són de
tafaners, sí. M'imagino l'escena.
Tots ells mirant-se el grup escul
tòric pagesívol i cercant defectes
fins i tot per les enagües de la
llauradora. Ara, haurien de fixar
se una miqueta més, perquè l'a
rreu que duu l'home a la mà
esquerra si no és una aixada se li
sembla molt.

I ací ho haurem de matar. Ja
parlarem un altre dia de carras
ques sureres, del Rita i el Katrina
(ocasions ens sobra ran tal i com
va el món a cops) , dels quintos
del 68 i dels grups de risc que
s'han de vacunar.

L'ESPIFIADA DE LA SETMA
NA. Res a dir. Avui no recorreré
al tòpic de posar-me amb els
més dèbils i no diré res de la ridí
cula crònica de futbol.

.....................................................................................
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Proposen un
patronat de festes

L'ajuntament de Benicarló podria crear un
patronat per a organitzar les festes patro
nals. És una de les conclusions a què es va
arribar després de la reunió mantinguda
entre els representants municipals i la comis
sió de festes per a intentar millorar el model
actual dels festejos patronals. José Luis
Guzman, portaveu de l'equip de govern, ha
explicat que la creació del patronat facilitaria
el treball i l'organització "perquè ara són un
grup de gent que depenen de l'ajuntament
però no són una entitat" encara que treballen
amb total autonomia del consistori. Guzman
ha detallat que esta situació provoca situa
cions molestes com el pagament de factures
"que han de passar un complicat tràmit de
departaments municipals que a vegades
arriba a retardar l'abonament". Amb la crea
ció del patronat, esta situació quedaria resol
ta al tindre l'organisme entitat independent
del consistori.

Per un altre costat en la reunió, en la que
van estar presents representants de tots els
grups polítics amb representació municipal i
la Reina de les Festes del 2.005, es van trac
tar altres temes amb aparences a buscar
una solució. Així, la comissió va reclamar un
augment en la dotació pressupostària desti
nada l'organització dels festejos "que està
congelada des de fa molts anys", la qual
cosa està impedint l'organització de més
esdeveniments . D'altra banda, es va estu
diar la disponibilitat d'espais en la ciutat i la
necessitat "aprofitar-los més". En este sen
tit, el debat es va dirigir a la possibilitat d'or
ganitzar tots els actes només en el nucli antic
"o utilitzar més espais existents en la resta
de la ciutat" per a diversificar els escenaris.
Un altre dels problemes de les festes patro
nals, el dels actes que se solapen, s'intenta
rà solucionar "buscant la col·laboració de les
associacions que els organitzen".

10 anys
parlant clar i en valencià

. ........... .... .... ......... ... ... .... ...... ...
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, ~ ~ ~ ESPORTS ~ ~ ~

Setena cursa a Almassora

text C.A.BAIX MAESTRAT

El passat dissabte dia 15 va tin
dre lloc la T" cursa a Almassora
sobre un circuit de 10 km. i amb
una bona assistència d'atletes del
Club Atletisme Baix Maestrat. En
categoria sènior 1a posició per a
Vicente Gozalbo, també va parti
cipar Abel. En categoria veterà A
en primer lloc Agustín Pérez,
també van participar Nacho,
Javier de la Fuente, Jesús Marzà,
Jesús Vellida, Fernando Arnau.
En Categoría Junior en 2n lloc
Fran Sastre seguit en 3a posició
de Javi Palau, també participaren
José L. Moliner, Guillermo Palau i
Pedro Gallego. En categoría 2°
Veterà B van participar Agustín
Querol , José Ferrando, Jul io
Sànchez i Gregori Bretó.

Tercer títol de
Femando Vte.

El tennista benicarlando
Fernando Vicente es va imposar
en la final de l'Obert Termes La
Garriga-XII Ciutat de Barcelona al
derrotar en la final a Albert Portas
per un doble 6 a 2 en partit dispu
tat en les instal·lacions del CT
Bonaesport i que significa el ter
cer títol del torneig per al guanya
dor.

Aquesta victòr ia permetrà , a
més, al jugador de Benicarló
entrar entre els 100 primers de la
classificació de la ATP i s'assegu
ra una plaça per al quadre final
del Open d'Austràlia , primer Gran
Eslam de l'any 2006. La final no
va tenir massa història. Vicente va
començar molt fort i es va posar 4
O a dalt en el primer set. A partir
d'aquí el castellonenc no li va dei
xar opcions a un Portas lent de
cames.

i 6-2. El partit tan sols va estar
igualat en els primers jocs del
primer set, en els quals amb
dues tennistes es van trencar
mútuament el servei per dues
vegades. A part ir d'ací, la supe
rioritat de l'austríaca va ser total.
La campiona es duu 5 punts
WITA i 1568 $ de premi , mentre
que la finalista aconsegueix 4
punts i 980 $. '

n de Tennis

L'austríaca Patricia Mayr va
, ser la vencedora del I Open

Internacional Femení Electro
• Hiper Europa que es va disputar

del 7 al 16 d'Octubre en les pis
tes de terra batuda del C.T.
Benicar ló. La jove tennista aus
tríaca, que va el,iminara la beni
carlandaSandra Fornès en 1a

nda, es Và irnposaren lafinala
atalana Berta Morata per6-4
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"El Niño" al municipal de la carxofa
text RODOLFO SERRANO

PACO DELCASTILLO

~
. ualsevol lector habitual d'a

questa discriminada secció
ja deu saber de què va el
titula r perquè tothom se
n'ha fet ressò. Però com

que jo escric per a mi, i considero que
jo, ara mateix, estaria en Babia, vull
deixar ben clar que les pluges
que la setmana passada van
posar de mal humor el nostre
president Cans (si plou no pot
demanar l'aigua de l'Ebre ,
perquè ell només vol l'aigua
de l'Ebre), no tenien res a
veure amb el fenomen meteo
rològic anomenat "el niño".
Pere Bausà ens explicaria
amb dades i estadístiques que
les pluges solen ser habituals
a l'octubre i que, amb tota pro
babilitat, poc tenen a veure
amb el fenomen en qüestió.
Per tal d'anar aclarint les
coses, amb aquest espectacular titu
lar tampoc no he volgut insinuar que
la cua bífida d'una sargantana haja
vaticinat que el número de la grossa
del primer sorteig de la loteria del pro
per any s'està venent al nostre poble.
Això només passa a Sort. També és
difícil que em puga referir a Manuel
Serrapí Sànchez , més conegut con
"Niño Ricardo", gran guitarrista sevi
llà que ja fa gairebé trenta-dos anys
que cria malves. Tampoc no vull par
lar -encara que algú ho podria pen
sar- d'Antonio Castillo Melero (Niño
de Barbate), Cayetano Muriel Reyes
(Niño de Cabra) ni d'Antonio Tovar

Ríos (Niño de la Calz à), tots ells
grans cantaors flamencs que ja no
els podem veure en persona per
òbvies raons naturals. Però no es
pense, estimat lector que la llista de
"niños" s'acaba amb els artistes fla
mencs. També n'hi ha de toreros,
posadors de banderilles, picadors de
braus i fins i tot algun fill de famosa.
Aquests darrers passen de "fills de" a
protagon istes "per se" en fer-se

grans i vendre exclusives del baix
ventre, alta cuixa i baixa espatlla.

Qualsevol lector ja haurà constatat
que la primera part del partit (perquè
això és una crònica de futbol, no ho
oblidem) va ser avorrida, ensopida i
que no va ser capaç d'animar ni el
mateix Xoco des de la seua banque
ta. Però poc abans de començar el
partit, un personatge amb samarreta
blanca va travessar el camp des dels
vestidors fins la tribuna. Fins ací tot
normal. Però el que no semblava nor
mal era que, als seus costats (alerta
amb el plural), anava un altre perso
natge amb una càmera que l'anava

enfocant per dalt, per baix, pel costat,
ara la cama, ara el bescoll, ara els
garrons, ara les orelles... com si fos
un fenomen de la naturalesa. Però la
cosa no es va acabar ací. Una vega
da el de la samarreta blanca es va
asseure a la tribuna, el de la càmera
va continuar amb la seua marxa habi
tual, i va posar el seu aparell de cul a
camp per captar com menjava pipes
o li feien una entrevista. Vinga, que

semblava un càmera de cam
bra.

Es va acabar la primera
part i un conegut meu de la
canallesca -al que dec vint
euros d'un llibre que em va
vendre- em va dir que ell no li
feia fotos a un del pp. Jo em
vaig quedar igual com estava.
Va començar la segona part
sense el goig d'endur-me un
pernil a casa. El COB va mos
trar la seua superioritat i, des
prés d'un llançament al pal, el
qüestionat (?) Raul Xileno va
aconseguir el gol que va donar

els tres punts als locals. Però això sí,
una vegada va marcar el Benicarló i
van expulsar a un jugador foraster,
els de Borriol van tindre un parell d'o
casions molt clares per empatar el
partit. Es veu que aquest any el COB
té la sort de cara i es va endur el tres
punts i el tercer lloc a la classificació.
El proper diumenge , contra el
Villarreal C, que diuen que és un ferm
candidat a assolir el primer lloc. Ja
veurem què passa.

LA NOTA
Encara que jo els únics "niños"

que vaig vore són els que apareixen
a la foto, vaig constatar que el direc
tiu del COB senyor Patricio Cornelles
li donava un ninotet d'eixos que s'ha
inventat al de la samarreta blanca.
No sé quina explicació li va donar ni
què haurà fet el receptor amb el nino
tet. La veritat és que tampoc no em
lleva la son. AI cap d'unes hores em
vaig assabentar que el de la sama
rreta blanca era un golfista famós.
Clar, molt malament. Hauria d'estar
més al dia de les coses que realment
importen i que són el futur de nuestra
provincia.
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El Construccions Malloms CB Benicarló
visita el cinqué classificat

text CONSTRUCCIONS MALLOMS

Eixida difícil la que el
Construccions Malloms CB
Benicarló té aquest dissabte a la
Vall d'Uixó (19 hores). El conjunt
de Manola Llorach visita al
Platges de Moncofa, cinqué clas
sificat de Segona Autonòmica
amb dues victòries i només una
derrota.

El Construccions Malloms va
perdre el passat diumenge a
casa davant el CB Mancada en
un partit que no es va decidir fins
la darrera jugada (61-64). El base
Oiego Jimón va tenir a les mans
la poss ibilitat de forçar la pròrro
ga, però va .errar un tir de tres
punts quan només restaven dos
segons per a finalitzar l'encontre.

Manola L1orach, tècnic del
Construccions Malloms, posa el

dit a la nafra en afirmar que "estic
content amb la feina feta , que
ens va permetre competir de tu a
tu, ja que , si no hauríem estat a
bon nivell , la derrota haguera
estat més àmplia . De totes mane
res, els petits detalls ens van fer
perdre el partit ja que vam arribar
als darrers minuts amb el marca
dor igualat i això que el rival era
un dels més difícils de la catego
ria". Els àrbitres, per exemple,
van xiular-li 28 faltes a l'equip
benicarlando, per només 13 al
valencià.

El CB Benicarló B, per la seua
part , continua sense conèixer la
victòria. Un bon inici de partit,
amb vuit punts seguits del base
Sergio Oms , no va servir per a
superar a un madur Bàsquet Silla
(51-60). Ara els de Jorge Lara
visiten aquest dissabte (20
hores) la pista del Chicama

Morvedre a Sagunt. La intensitat
de l'aler Montxo Cornelles serà,
una vegada més, una de les prin
cipals armes del conjunt benicar
landa .

El Júnior A de Vicent París ,
després de donar-li guerra al
líder de la categoria, el Sedesa
Llíria (76-83) , visita el CB
Morvedre aquest cap de setma
na. El Júnior B de Javi Comes
viatja fins a Benaguasil, amb la
moral que li dóna la seua victòria
contra el CB Bètera (53-37).

El Cadet A té aquest cap de
setmana un partit important a la
pista del Sedesa Llíria, on acu
deix després de superar el
J òvens Cadena Màster (97-50)
amb comoditat. L'Infantil A, per la
seua part , juga al pavelló del
CCO Benicense, una vegada va
iniciar la temporada a casa
davant El Pilar (75-53).

Comença perdent l'equip sènior

Aquest diumenge 16 d'octubre, va començar la tem
porada del nou equip sènior del Club, que actualment
està en període.de .formació, integrant a joves de la

: . 8~drefa . (encarajuven i l s) ambl 'Objecti u d~.gue agafen
vèxpehència de:cara a properes temporades. Va seren

la pista del e.H.Mami València, equip que per proble-
. mes econòmics ha baixat de categoria, sent un dels
favorits, sinó el que més, per pujar de categoria.

Això es va veure al final del partit, on el 42-8 en que
va finalitzar,dE)Qlpstra ladiferènfia de potencial. De

l';to ormesl'lpdret Be:nicarló va .aguantaria primera
1. p -4)però la segona es va notar el cansament i .la

falta d'acoblament entre els integrants d'aquest nou
equip.

Per part del Benicarló van jugar:
Ulises, Manolo, Àngel, Krato (4), Venancio (2),

Roldé3l1 ' Franco' Rafa, Sebasti à.Jvàn (2) i AI~ert.
. Cal destacar.,la novaincorporaci' dels jU~Elnils Ulises

i Albert.
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Per Xavi Burriel

D'escultures

JO TENIA
UNA IDEA

PER A L'ESTATUA
DEL LLAURADOR...
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	laveu_506001
	laveu_506002
	laveu_506003
	laveu_506004
	laveu_506005
	laveu_506006
	laveu_506007
	laveu_506008
	laveu_506009
	laveu_506010
	laveu_506011
	laveu_506012
	laveu_506013
	laveu_506015
	laveu_506016
	laveu_506017
	laveu_506018
	laveu_506019
	laveu_506020
	laveu_506021

