
L’ÚLTIMA

pàgina 20  la veu de Benicarló Presentació de l’Escola de Ciclisme de la Unión Ciclista Benicarló

Aquesta setmana m'està costant molt posar-me a
escriure. Ja fa un parell de dies que li estic pegant voltes
i no sé ni com ni per on començar a omplir aquesta
pàgina. La pantalla en blanc de l'ordinador em fa pànic
perquè la veig més gran que en altres ocasions. No sé
com arribaré al final.

Al mateix temps, me n'adono de la ridiculesa d'aquest
maldecap que tinc. Com puc estar preocupat per
aquesta bajanada? Per aquesta i per totes les que ens
inventem dia a dia. Perdem lo temps pensant en
bovades, en hipotètics problemes que no ens deixen
viure. En ambicions, en enveges, en aparentar qui no
som. I tot això per a què? Per a no res, perquè passem
per la vida sense valorar allò que és important i que els
nostres "problemes" no ens deixen vore. Ara mateix la
cosa que menys m'importa és que el CDB va perdre al
camp del líder per un ajustat dos a un. Potser mentre
m'anava assabentant de com anava el marcador això
era molt important, perquè vam començar marcant a la

segona part. Però dilluns per la tarde tot va deixar de
tindre valor. Tot. Ricardo ens havia deixat per sempre.
Richard ja no ens abraçaria més. 

Però no vull pensar això. Vull pensar en els bons
moments que he passat al seu costat. Vull recordar el
seu somriure sincer i agraït, la seua força en la lluita
diària contra la malaltia, el seu bon humor. Vull sentir la
seua presència al camp de futbol, a les reunions, pel
carrer. Vull ser testimoni del seu treball, de la seua
generositat, de l'exemple que ens ha donat a tots els
que hem tingut la sort d'haver gaudit de la seua
companyia. L'empremta que ens ha deixat Ricardo la
portarem damunt la resta de les nostres vides. 

El millor homenatge que li podem fer és acudir en
massa tots demà dissabte a les sis de la tarde al
Municipal Pitxi Alonso. L'entrada és gratuïta, i es
vendran polseres solidàries, "Candeles", per la
investigació del càncer infantil. Ricardo ha estat molt
implicat en aquesta iniciativa.

Ho sento. No tinc més paraules. Sempre te
recordarem, amic!!

SEMPRE ET PORTAREM AL COR
textDelcastillo-Serrano
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Les carxofes de Benicarló han aconseguit la
prestigiosa certificació ENAC (Entidad Nacional de
Acreditación). Ho han fet després de superar
dificultoses i exigents auditories que permetran que els
consumidors tinguen plena confiança en el producte.
Jorge Llorach, president del Consell Regulador de la
DO, va sostenir que “de cara a l'exportació és molt bona
notícia, perquè et demanen aquesta garantia. També és
bo de cara al mercat interior perquè demostra que el
treball que fem és molt bo”.

Tècnics de l'entitat acreditadora han estat durant les
últimes setmanes avaluant el producte i el procés de
producció amb l'objectiu de determinar si compleix amb els
exigents estàndards de qualitat. Les Marques d’ENAC
permeten identificar clarament els assajos, calibratges i
certificacions acreditats que compten amb el suport dels
Acords Multilaterals de Reconeixement subscrits per més de
50 països. Aquests acords constitueixen un suport tècnic al
comerç internacional, permetent que els certificats i informes
emesos per les organitzacions acreditades, i els productes o
serveis que emparen, siguen acceptats fàcilment en els
mercats internacionals, contribuint així a l'eliminació de

barreres tècniques i a la reducció dels costos d'avaluació.
Amb la inclusió de la marca s'aconsegueix que, de manera
immediata, els clients i usuaris que reben un certificat o
informe reconeguen que el laboratori o l'entitat de certificació
que ho ha emès està acreditat i reconegut
internacionalment.

EL PROCÉS DE CERTIFICACIÓ
L'avaluació de la competència tècnica es porta a terme

text REDACCIÓ

LA CARXOFA DE BENICARLÓ, INTERNACIONAL

El passat dissabte la Unión Ciclista Benicarló va
presentar, en l'incomparable marc dels jardins del
Parador de Turisme, als components de la seua escola de
ciclisme 2014. 

L'acte va comptar amb l'assistència del Regidor d'Esports,
Ximo Pérez Ollo; del Regidor Pedro García; de Miss Velocitat
2013/14, Cristina López Moreno, i Miss Velocitat 2014/15,
Brenda Martina, així com dels membres de la Junta Directiva
i nombrosos socis i simpatitzants. Després de les
presentacions, va tancar l'acte el Regidor d'Esports, que va
felicitar a l'entitat pel seu treball en pro de l'esport base i va
confirmar la bona notícia de la signatura del conveni de
col·laboració amb el club que garanteix una edició més de la
tradicional Ronda Ciclista al Maestrat, que el pròxim 17 de
maig complirà la seua 41a edició. La veterana entitat
benicarlanda, que presideix Arcadio Gregori, i que enguany
compleix el 60é aniversari de la seua fundació, compta per a
aquesta temporada amb 9 alumnes: 

-Daniela Grañana Sorlí: 8 anys – Promesa 2a any. 3a
temporada en l'escola. La temporada passada va ser 3a en
Gimcana i Campiona Provincial i Autonòmica en Carrera. 

-Andrea Grañana Sorlí: 8 anys – Promesa 2º any. 3a
temporada en l'escola. La temporada passada va ser 6a en

Gimcana i 5a en carrera. 
-Sara Grañana Sorlí: 13 anys – Infantil 1r any. 4a

temporada en l'escola. La temporada passada va ser 4a en
Gimcana i 4a en Carrera. 

-Marc Arnau Balaguer: 13 anys – Infantil 1r any. 10a
temporada en l'escola. La temporada passada va ser 6é en
gimcana i 6é en carrera. En 2008 i 2009 va ser Campió
Provincial de Gimcana i en 2009 medalla de bronze en el
Campionat Autonòmic. 

-Raül García Calvet: 13 anys – Infantil 1r any. 10a
temporada en l'escola. La temporada passada va ser
Subcampió Provincial en Carrera i 3r en Gimcana. En 2007 va
ser Subcampió Autonòmic en Gimcana. En 2010 i 2012
Campió Provincial en Carrera. 

-Óscar Albiol Giner: 4 anys – Gimcana 
-Iván Albiol Giner: 7 anys – Gimcana 
-Gerard Ballester Cardona: 8 anys – Gimcana 
-David Giner Arín: 9 anys – Gimcana 

Monitors: Ángel García, Pedro Arnau i Juan Diego
Grañana. 

L'escola té previst participar en totes les proves del
calendari provincial, de les quals organitza una, així com en
algunes del calendari autonòmic i compta per a això amb el
patrocini de Electro Hiper Europa, Electricitat Arcadio Gregori
i IFF Benicarló.

Presentació de l’Escola de Ciclisme de la Unión Ciclista Benicarló
text i foto VICENT�FERRER
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mitjançant l'estudi dels documents que descriuen la manera
en el qual l'entitat realitza les activitats (sistema de gestió,
mètodes i procediments de treball, competència del
personal, etc..) i l'avaluació “in situ” de com treballa l'entitat.
Els resultats de l'avaluació s'arrepleguen en un informe que
s'envia al sol·licitant al que ha de donar resposta amb les
accions correctores que considere pertinents. Amb l'informe
d'avaluació i la resposta del sol·licitant, la Comissió
d'Acreditació pren una decisió. Si és positiva s'emet el
certificat d'acreditació. ENAC vigila mitjançant avaluacions
periòdiques que les entitats acreditades continuen complint
els requisits d'acreditació. Si en algun moment es constata
que l'entitat incompleix algunes de les obligacions de
l'acreditació, ENAC pot suspendre temporalment o retirar
l'acreditació fins que es demostre de nou el compliment amb
els requisits d'acreditació.

RECTA FINAL DE LA CAMPANYA 
Amb aquest certificat la Carxofa de Benicarló afronta la

recta final d'aquesta temporada. “La climatologia és la que
ens marca l'inici i el final de la campanya i enguany s'està
allargant més del que es habitual”, va assenyalar Llorach.
De fet, “encara hi ha algunes partides que estan etiquetant
amb el segell de DO” donada la qualitat del producte que es
cull. Malgrat això, el president del consell regulador va

lamentar que “aquesta ha estat una campanya regular
perquè la carxofa s'ha pagat a preus bastant baixos”. La
causa està que “no ha fet fred quan havia d'haver-lo fet hi ha
hagut més producció en altres zones amb el mateix tipus de
carxofa blanca que nosaltres”. El més habitual és que en
altres zones productores gele en algun moment de la
campanya, el que provoca que la de Benicarló, augmente de
preu per la bonança del clima que la protegeix d'aquestes
inclemències. Així les coses, la campanya es tancarà
enguany amb preus més baixos de  que era habitual.

ve de la pàgina anterior

Benicarló va acollir la Mostra Local del Llibre
diumenge 27 d'abril a partir de les 10 del matí a la plaça
de Sant Bartomeu.  La llibreria Grèvol i la llibreria
Benicart, el Centre D’Estudis del Maestrat i l’editorial
Onada, participaren de l’exposició i venda de llibres. A
mes, diferents entitats van fer el seu Sant Jordi Solidari
per a recaptar fons.  Durant el matí hi va haver teatre
infantil, torneig d'escacs i ja a la vesprada, després de
l'entrega de premis del Concurs de Contes Carmen
Segura, lectures musicades d'autors com Quim Monzó,
Sergi Pàmies o Julio Cortázar, a càrrec de l'Associació
Cultural Diabolus.

Entrega dels premis Carmen Segura.
L'acte va estar presidit per la regidor de Cultura, Nieves

Eugenio, acompanyada pel tècnic de la seua àrea Rafa

Sánchez. En la Categoria A, castellà, va guanyar el Primer
premi l'obra “Una abuela genial”, de María del Mar Anglés
Lluch, del col·legi de la Consolació. El segon premi va ser per
a “Diario de un perro”, de Rita Jiménez Banyeres, alumna del
Marquès de Benicarló. En la Categoria A, de relats escrits en
valencià, el Primer premi el guanyava “Un xiquet diferent”, de
Ciro Valverde Ballester, del Col·legi Marquès de Benicarló,
mentre que el Segon premi era per a “D´Intercanvi a França”,
de Marta Mejías Senar, del Col·legi Martínez Ródenas. Ja en
la Categoria B, castellà, el Primer premi el mereixia l'obra “El
rubí de ensueño”, de Lía Rovira, de l'IES Ramón Cid. El Segon
premi era per a “Batalla dialéctica”, de Pablo Ayuso Serra, del
Col·legi La Salle. De les obres escrites en valencià, el Primer
premi era per a l'obra “Una rara malaltia”, de José Ignacio
Valverde Ballester, de l'IES Ramón Cid, mentre que el Segon
el mereixia “Pere el gran enginyer”, de Joan Carles Ibáñez
Ros, del Col·legi La Salle.

PREMIS  I FIRA LOCAL DE LLIBRE
text i foto VICENT�FERRER�/�NATÀLIA�SANZ

FOTO: Vicent Ferrer
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El Camp Municipal "Ferreres-Arayo" de Càlig va viure
la passada setmana, en els prolegòmens del partit de
lliga que enfrontava el Càlig i el Torreblanca, un emotiu
moment amb l'homenatge que el club va rendir a un dels
seus jugadors més emblemàtics de l'última dècada: José
Antonio Ortiz Remolina, conegut com "Chiqui", que va
penjar les botes a l'inici d'aquesta temporada per
una lesió. 

"Chiqui", nascut a Benicarló fa 35 anys, es va formar
futbolísticament a les files del Benihort C.F., per a passar
al Rácing Benicarló i d'allí al Càlig C.F. on va estar
de la temporada 2004/05 fins a la 2012/13. Acompanyat al
centre del terreny de joc pels capitans de l'equip, Jonathan i
Marc, va ser saludat per tots els components de la plantilla i
va rebre una placa de mans del president, Ramón Gasulla.

El benicarlando “Chiqui”, jugador del Càlig CF, homenatjat en la seua retirada

text i foto GREGÒRIO SEGARRA

Vicent Vallés va tenir l'honor enguany de ser pelegrí a
Les Useres. Una fita reservada només per als
descendents o emparentats amb nascuts en el poble. El
benicarlando, en aquest cas, està casat amb una userina.
Divendres passat iniciava el camí. 

El mateix que des de fa set segles, té el seu origen en la
pesta i els greus períodes de sequera patits per la població i
pot presumir de preservar tant temps després la seua
essència original. A les vuit del matí, els pelegrins, descalços,

avançaven sobre el mantell d'heura que esperava la seua
eixida del temple per a iniciar, en complet silenci, el camí de
35 quilòmetres que els separava del santuari de Sant Joan de
Penyagolosa. Els Pelegrins de Les Useres són 13: un guia,
que escenifica la figura de Jesús, i 12 acompanyants, que
simulen als apòstols. No obstant això, la intacta tradició
ancestral ha sumat enguany una novetat: la marcada per la
candidatura a Patrimoni de la Humanitat de la Unesco a la
qual opta la proposada Camins del Penyagolosa, de la qual
forma part el romiatge de Els Pelegrins, i en la qual s'integren
també les poblacions de Xodos, Vistabella i Culla. L'objectiu
inicial és aconseguir 50.000 suports per a traslladar la petició
al Ministeri de Cultura.

VICENT, PELEGRÍ A LES USERES

text i foto NATÀLIA�SANZ

Organitzat pel club Ajedrez Benicarló i emmarcat en els
actes programats per a commemorar el Dia del Llibre, el
diumenge a la tarda es va celebrar a la Plaça Sant
Bartomeu un Campionat Comarcal de Partides Ràpides,
que va comptar amb la participació de jugadors de les
localitats de Benicarló, Vinarós, Peníscola i Alcalá. 

El campionat, programat a sis rondes, va arribar a l'última
amb Jorge Gutiérrez, del club organitzador, al capdavant de la
classificació amb mig punt d'avantatge sobre Agustín Llorach,
també del CA Benicarló. Tots dos es van jugar el títol de
campió en una competida partida, molt disputada i amb un
brillant joc d'atac que, finalment, es va decantar a favor
d'Agustín Llorach. Va completar el podi, en 3a posició, Dani
Domínguez. Van prendre part en el torneig 32 jugadors.

Campionat ràpid d’escacs
text i foto GREGÒRIO SEGARRA

Desvetllat el nom de les 198 persones que integraran
les 23 meses electorals on es podrà dipositar el vot per a
les eleccions al Parlament Europeu del proper 25 de maig.
El sorteig s'ha fet a través d'una aplicació informàtica que
utilitza com a font el padró de l'INE.

Com en cada procés electoral, el Ple de l'Ajuntament ha
estat l'encarregat de donar el vist-i-plau al sorteig de les
persones que integraran les 23 meses on els electors podran
votar el proper 25 de maig amb motiu de les eleccions al
Parlament Europeu. Una vegada més, el sorteig per a la
composició de les meses s'ha fet a través d'una aplicació
informàtica que permet, amb la combinació de sis números
escollits a l'atzar, determinar automàticament els noms de les
tres persones que integraran cada mesa electoral més els
respectius suplents. Els regidors de l'Ajuntament han estat els
encarregats d'escollir els sis números que han donat pas, en
qüestió de segons, als 198 noms. Les persones
seleccionades rebran la comunicació per escrit en breu.

El Ple sorteja la composició de les meses electorals

text i fotos REDACCIÓ
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OPINIÓ LOCAL

SERGI CAMBRILS VISITA EL MARQUÉS

Enguany els xiquets i les xiquetes de 4 anys
del CEIP Marqués de Benicarló estan estudiant i
treballant les obres del pintor peniscolà Sergi
Cambrils.

Per aquest motiu, l'artista va vindre a l'escola i
tots els alumnes van gaudir molt amb les activitats
que ell els va preparar. En primer lloc, va passar una
projecció de les obres que tenia exposades a
València: "zooilógico". A continuació, Sergi va
demostrar el seu talent artístic amb la ràpida
realització d'un quadre contant amb una gran
expectació i participació dels "nostres joves
artistes". Va ser una sessió molt didàctica i profitosa.

Els alumnes i les mestres de 4 anys del Marqués
volem agrair a Sergi la seua amabilitat i
professionalitat. Ens ho vam passar molt bé al
temps que tots i totes vam aprendre moltíssim.
Gràcies Sergi.

text i foto CPMB

La jove editorial Saldonar ha llançat una
col·lecció de llibres d’actualitat anomenada
Periodistes, escrits per membres del Grup de
Periodistes Ramon Barnils, que tenen com a propòsit
escriure sobre temes silenciats o poc tractats en els
mitjans de comunicació. El segon llibre de la
col·lecció, porta per títol Castor: la bombolla sísmica,
està escrit pel periodista Jordi Marsal.

El projecte va començar a gestar-se l’any 1994, quan
un enginyer que havia treballat en el jaciment de petroli
d’Amposta va pensar de donar-li una altra utilitat
emmagatzemant gas, per això es va constituir una
estructura empresarial bàsica amb una empresa
canadenca per a començar a demanar autoritzacions.
Posteriorment s’afegeixen altres empreses més
poderoses al projecte fins constituir-se l’any 1998 Escal
UGS. Després d’algunes dificultats per a obtenir els
permisos, l’any 2002, amb Rodrigo Rato com a ministre
d’Economia, s’inclou el projecte Castor en la planificació
estratègica d’instal·lacions gasistes  fins el 2008. Als
canadencs se’ls suggereix que per a facilitar les relacions
amb el govern, s’afegisca a la societat una empresa
espanyola, així va ser com va entrar en escena ACS, la
corporació presidida per Florentino Pérez, que al final
acabaria sent el soci majoritari.

A partir d’aquest moment comencen a succeir-se una
sèrie d’esdeveniments, que els terratrèmols dels passats
mesos de setembre i octubre, han acabat
desemmascarant, com diu l’autor de llibre, “un cúmul de
despropòsits, fruit d’un intricat joc d’interessos”. 

Llegint el llibre ens assabentarem com Mariano
Suñer un matí d’agost de 2007, en comprar un diari de
Castelló, va vore com la planta terrestre del magatzem de
gas submarí estava situada tot just damunt de la seua
finca. Podrem saber el paper jugat pel secretari general
d’Indústria del govern de Zapatero, Ignasi Nieto. Com
Florentino Pérez ha sabut moure els fils, manejar els
ministres de tots els governs, i arribar a signar un
contracte en què, passe el que passe, sempre surt
guanyant.

També coneixerem la personalitat de Recaredo del
Potro, president de la companyia Escal UGS des de 2005,
que ha estat la cara amable de l’empresa i que sap
moure’s pels ministeris de Madrid com per casa. Podrem
llegir la lluita del poble d’Alcanar des del primer moment
contra el projecte, però també la bona acollida del poble
de Vinaròs, que va vore en el Castor l’arribada d’una
autèntica pluja de milions. Així mateix coneixerem la
opinió d’uns quants experts, que denuncien les
irregularitats tècniques que s’han produït en la posada en
marxa d’aquest projecte.

El llibre està escrit amb una gran agilitat, malgrat la
gran quantitat d’informació que conté, el relat es va
seguint amb un interès creixent i posa al descobert la gran
quantitat de tripijocs que els poderosos i els governs
sovint porten a terme a esquenes dels ciutadans.

CASTOR: UNA HISTÒRIA D’ INTERESOS I IRREGULARITATS
text  

JOSEP�MANUEL�SAN ABDÓN

Llibres
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LOCAL OPINIÓ

“No vull pensar perquè no vull que el dolor del cor s'unisca al dolor del pensament”. Ho va dir Emilio Castelar, un polític del
segle XIX. I faig meua la frase, Ricardo, “Richard”, amic. Em negue a pensar en lo dura que és la vida quan es emporta a tanta
gent bona tan aviat, o en lo difícil que resulta assumir lo poc i fràgil que som. Per açò “Richard”, amic, em vas a permetre que
en compte de reflexius pensaments que solament tristesa i pesar em porten, tire mà d'un altre escriptor, alemany en aquest cas,
que va dir: “el record és l'únic paradís del que no podem ser expulsats” i puga, a través d'ell, acomiadar-te com et mereixes.
Deixa'm anar, amb molta nostàlgia, a aquella temporada 1976/77 en la que jo ja havia canviat la meua faceta de jugador
mediocre per la de directiu, en aquell C.D. Benicarló que presidia Antonio Sorlí i entrenava Tena i en la qual tu començaves a
destacar en un juvenil que, entrenat per Manolo García, eixe any guanyaria el campionat i pujaria a 2a Regional. Deixa'm
recordar amb tu, Richard, amic, aquell partit decisiu que juguem a Torreblanca, perquè un àrbitre desequilibrat ens havia tancat
el camp i expulsat a mig equip: al teu inseparable amic Blas, a José Luis Ayza, a Alonso i a quatre o cinc més que no recordo
amb exactitud. A la setmana següent només éreu vuit o nou, us jugàveu la lliga i vam haver de “reforçar-vos” dos o tres
“vejestorios” que ja estàvem en la vintena. Aquell dia vam fer trampa, que Déu ens perdone, però qui be ens ho varem passar
amb vosaltres els joves, eh, Richard? La veritat és que tu, amb 16 o 17 anys, eres encara quasi un xiquet, però ja corries més
que tots. Recordo la teua immensa alegria quan vas marcar un gol creuant-te quasi tot el camp sortejant rivals com ara ho fa
Bale i com vas estar un parell d'anys saludant-me cada vegada que em veies en el camp amb un “Què fas, agüelo?” Ai, Richard,
quants records! No fa ni un mes et preguntava pel nom del doctor que et va arreglar la cama, maltreta després d'un desafortunat
invent que es deia Copa de la Lliga i varem recordar junts alguns dels gols importants que vas marcar, com el “hat trick” que li
vas ficar, en la 83/84 al Rayo Ibense, o el gol que li vas marcar al Vila Joiosa, aqueixa mateixa temporada, que va valdre la
permanència. Molts records, Richard, amic, i l'últim de tots, el que em guardaré com un tresor en el meu cor fins que arribe el
dia en què em reunisca amb tu en el paradís promès i puguem comentar la jugada: el teu somriure franc, de xiquet, quan et vaig
preguntar, fa pocs dies, com us havia anat en el Torneig de Marina d’Or i em vas contestar amb un escarit però feliç:
“guanyàrem”. Fins a sempre, Richard, amic, et trobarem tant a faltar…

Gregorio Segarra. 28/04/2014

RICHARD EN EL RECORD

“Fins  sempre, Richard,
amic, et trobarem tant a
faltar...”

Un total de 20 persones
han estat premiades amb un
xec de 50 euros per haver
comprat en els comerços de
Benicarló els dissabtes a la
vesprada durant el mes
d'abril. El sorteig s'emmarca
en la campanya «Comprar
ací té premi» per dinamitzar
el comerç de la ciutat.

20 clients de 20 comerços
diferents de Benicarló rebran
en breu un xec de 50 euros
que podran reutilitzar fent
compres en els establiments
que han participat en la
campanya «Comprar ací té
premi». Els 20 afortunats es
van donar a conèixer aquesta
setmana, durant el sorteig que
ha posat el punt i final a una
campanya que s'ha dut a terme
durant els dissabtes a la vesprada del mes d'abril i que ha
tingut un important èxit d'acollida i de participació. 

Amb aquesta campanya, la Regidoria de Comerç, amb la
col·laboració de la Unió de Comerços, pretén fidelitzar els

clients i dinamitzar la zona comercial de Benicarló els
dissabtes a la vesprada. En total, s'han recollit uns 750 tiquets
per compres realitzades en els 68 comerços que han
participat en la iniciativa.

Benicarló premia amb 1.000 euros les compres dels dissabtes a la vesprada

text REDACCIÓ

Els equips de neteja i condicionament de camins de la
Diputació han treballat els últims dies en adequar per al
pas de vehicles quatre camins rurals de terra que es
trobaven en males condicions. En total s'han millorat vuit
quilòmetres de camins.

Fins a 8 quilòmetres de camins rurals de terra han millorat
notablement les condicions per al pas de vehicles amb els
treballs que han dut a terme en els últims dies els equips de
la Diputació de Castelló. Es tracta de quatre camins que es
trobaven en condicions que dificultaven el pas dels vehicles i
que facilitaran l'accés dels agricultors a les seues propietats.

En concret, s'han millorat el camí de la Bisbala, el camí de
Don Julio, l'entrador d'Aiguadoliva i el camí que connecta el
camí vell de Càlig amb la carretera de CV-135, justament per
darrere del Club de Tenis.

A aquestes millores cal afegir les que es van dur a terme fa
unes setmanes, també a càrrec de la Diputació, de
desbrossament de fins a 30 quilòmetres de camins asfaltats
del terme de Benicarló. Els treballs van afectar el camí de les
Foies, el camí de servei de l'autopista AP-7, el camí dels
Moliners i el camí de la Basseta.

La Diputació condiciona quatre camins rurals de terra

text REDACCIÓ
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El doctor benicarlando Ángel Alberich-Bayarri, coordinador
de la Unitat d'Enginyeria Biomèdica de Grup Hospitalari
Quirón, ha estat distingit pel congrés Europeu de Radiologia,
celebrat entre els dies 6 al 10 de març passat a Viena, amb el
premi a la millor contribució científica en l'àmbit de l'oncologia.
La seua aportació, titulada Optimization of b-values in MR
diffusion-weighted acquisitions through information theory: a
mathematical justification for consensus, que ha desenvolupat
juntament amb el doctor Luis Martí Bonmatí, cap de la Unitat
de Diagnòstic per Imatge d'Hospital Quirón València, presenta
un procediment d'optimització de les adquisicions de
ressonància magnètica de difusió, mitjançant un model
matemàtic basat en la teoria de la informació que minimitza els
errors en les mesures, amb l'objectiu de proporcionar un
mètode d'obtenció de les imatges de consens per a tots. 

En l'actualitat, les imatges de difusió per ressonància
magnètica són una tècnica prometedora per al diagnòstic i el
seguiment terapèutic del càncer a través de la imatge mèdica.
No obstant això, no existeix encara un procediment
d'adquisició i d'anàlisi consensuada entre els diferents
fabricants d'equips, els hospitals i els grups de processat
d'imatge mèdica, pel que actualment és la pròpia experiència
dels centres el principal factor que es considera en
l'optimització de la tècnica. Amb aquest nou avanç es proposa,
per primera vegada, una metodologia d'adquisició optimitzada,

que segueix criteris de l'àmbit de l'enginyeria de
telecomunicació i de la teoria de la informació: es basa a
perfeccionar el contingut d'informació dels senyals en funció
de les seues variacions, de manera similar a com es realitza la
compressió de fitxers digitals d'imatge o àudio. Aquest
congrés, ECR 2014, el més important a Europa en el camp de
la imatge mèdica, va comptar amb un total de 23.484
assistents.

RECONEIXIMENT A ÀNGEL ALBERICH

text i foto NATÀLIA�SANZ

Medi Ambient ha decidit assumir la
necessitat de mantindre en les
millors condicions la basseta del
Bovalar”. “Les peticions de la ciuta-
dania” deuen ser “la panissola de La
Veu”, vista la rapidesa en la reacció
quan l’han notada enganxada al
bescoll, i el tweeter dels tafaners”
amb les cua-cua-piulades de la
gent...  I això d’haver decidit “assu-
mir la necessitat de mantindre en les
millors condicions la basseta del
Bovalar”, home, que no tenen obli-
gació sobre les parts comunes del
terme municipal? O és com allò de
l’altre dia que va dir Maria Ortiz,
regidora de Comerç, com era, sobre
el Mercat municipal, “el Consistori
no té ja cap obligació de tenir un
Mercat municipal ni de mantenir-lo”
(La Veu, 931). Polítics de talla!

ve de la pàgina anterior

Benicarló obrirà en breu un viver d'empreses en l'antiga seu
de Aidima. Ho farà quan tinga en el seu poder el butlletí
elèctric del recinte, ja que l'institut va donar de baixa el servei
elèctric quan va tancar les instal·lacions. “Quan Aidima va
abandonar el centre, va donar de baixa el contracte i com el
transformador és vell ara Iberdrola ens exigia que s'adaptara”,
va explicar Juanma Urquizu, regidor de Promoció Econòmica.
L'edil va detallar que els serveis tècnics del consistori han
indicat que en l'edifici no acollirà cap indústria sinó que es
convertirà en un viver d'empreses. 

“Han acceptat i han demanat còpia dels butlletins, però com
Aidima no els té els hem hagut de sol·licitar a la delegació
d'indústria, de manera que tan prompte com ens els faça
arribar, Iberdrola procedirà a la connexió i el centre estarà llest
a nivell d'infraestructures”, va indicar Urquizu. Cal recordar
que en principi el consistori tenia intenció de traslladar a
aquest edifici diversos serveis municipals. No obstant això,
“traslladar allí departaments significaria restar espai a
associacions i empreses i reduir les possibilitats de formació
en el recinte per espai”. L'edil de promoció econòmica va
puntualitzar que el consistori ja ha executat els treballs de
jardineria, pintura i neteja a través de la brigada d'obres i
serveis del propi ajuntament.

VIVER D'EMPRESES
text i foto NATÀLIA�SANZ



Clar, treien el nas al cap del carrer i,
com no veien cap paradeta, pega-
ven mitja volta i anem buscar el ver-
mut, que la fira deu ser diumenge
que ve! No volíem dir-ho, però és
que sempre ens passen la mà per
davant... I no ho direm. Si heu llegit
tot el que ha faltat ací, ja sabreu a
quina fira ens referim... del següent
poble de més al nord.

Ahora lo ves, ya no lo ves!
Acció-reacció. No es pot qualifi-

car d’una altra manera la relació
sentimental que el nostre setmanari
manté amb la il·lustríssima casa que
ens governa. Nosaltres apuntem i
ells disparen. I ja ens va bé! Senyal
que allí dins n’hi ha un o altre que
llig més enllà dels manuals i argu-
mentaris del partit. Normalment, la
cosa va així: La Veu denuncia un
desperfecte o una situació injusta bé
amb la concessió d’una rasposa
panissola o bé dedicant-li el tema
del dia i, a continuació, l’ajuntament
fa mans i mànegues per solucionar
el desgavell. Molt bé. L’última mos-
tra l’hem tinguda després de
Pasqua, just el dia de sant Vicent. 

Deveu recordar que la setmana
passada denunciàvem l’estat vergo-
nyós de la basseta del Bovalar, una
racó -a alguns els agrada més dir
paratge- fins aquell dia brut i aban-
donat dels serveis de neteja munici-
pals. Així ho acreditaven fotografies
i testimonis de benicarlandos que,
això sí que ho mana Déu, hi havien
pujat a menjar-se la mona. Doncs
bé, mireu ara per gust el publirepor-
tatge de Pedro López i el seu pato al
web http://www.ajuntamentdebeni-
carlo.org datat el dia 28 d’abril.
Segur que l’ànec el van haver de
demanar per al posado als conse-
guidors de Gürtel SL, perquè per allí
sembla que ja no en quedava ni un!

De totes maneres, el més curiós
és com fa referència el web a la ini-
ciativa que ha reclamat l’endreça-
ment del lloc: “Fruit de les peticions
de la ciutadania, la Regidoria de

ve de la pàgina anterior
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FOTO:

Curiosa imatge impresa a 1929 amb un
ròtul que diu “Un carrer a Benicarló”, 

sembla ser un foto-gravat a mitja tinta.

Aquests dies de primavera esclatant ens ofereixen un
bon grapat de dates plenes de simbolisme, de record, de
present i de ganes de futur. Sant Jordi, ben armat de
llibres i roses , enceta aquest cicle  amb  un dia especial,
ple de llum. El gust de tantes i tantes paraules que ben
teixides  pacientment ens esperen en els milers de llibres
que omplen les paradetes dels carrers i l’olor –real o
simbòlica- de tantes roses que parlen d’amor i de vida
esdevenen un paisatge inequívocament únic. Seria
desitjable que aquesta festa anés arrelant amb més força
arreu dels països Catalans i esdevingués una referència
indiscutible  d’identitat nacional capaç de superar
fronteres administratives   que pretenen crear límits i
distàncies que tenen massa gust de voluntats
ideològiques de temps passats.

Quaranta-vuit hores més tard ens trobem amb el 25
d’abril. El mal ve d’Almansa i la força opressora dels
borbons fa massa temps que ens ofega. Els carrers de
València plens de gent que demanen llibertat nacional i
social és un regal d’aire no contaminat. No és fàcil la
resistència contra la força d’un poder implacable però els
carrers són nostres i en ells es fa forta l’esperança i la
certesa que podrem aturar la clarament intencionada
destrucció del país.

Però el 25 d’abril també ens parla des de Portugal. La
veu de Jose Afonso ens recorda una revolta tan especial
que porta nom de flors. La commemoració és rodona: 40
anys d’aquella revolució que va enderrocar una
llarguíssima –quasi eterna- dictadura. La imatge
d’uns fusells amb clavells dins el canó té una força

especial. La veu de Jose Afonso i la seva “Grandola vila
morena” es barregen càlidament amb els primers
compassos de l’”Abril 74” del lluís llach –potser en la
versió que està a punt d’editar la Sílvia Pérez Cruz- Què
se n’ha fet d’aquells clavells?Quines flors esclaten avui en
aquest Portugal tan castigat per la crisi i els dictàmens
dels qui tallen el bacallà?Companys si sabeu on dorm la
lluna blanca, companys si coneixeu les primaveres lliures
amb vosaltres vull anar perquè per poder-les viure jo me
n’he fet soldat. 

I també necessitem molts clavells per commemorar
de nou l’1 de maig. El record de tants i tants treballadors i
treballadores que han mort per defensar una millora en
les seves –i més tard les nostres-  condicions laborals ens
empeny a defensar les conquestes socials que es volen
destruir, que s’estan retallant de manera vergonyosa. És
cert que ens manquen clavells per poder fer front a la
ferotge i massa eficaç  política de debilitar els drets bàsics
de les persones, dels pobles, dels col·lectius. Tenim, però,
totes les roses de Sant Jordi i tots els llibres del món per
fer força i per omplir de nou els carrers i les nostres
consciències  de la necessitat i la responsabilitat de lluitar
per allò que creiem, per tot allò que considerem just, per
tot allò que defineix una societat autènticament
democràtica. 

Potser per l’1 de maig les roses de Sant Jordi ja estan
una mica marcides. Potser sí. Potser les nostres
esperances també. Però tenim moltes roses i molts
clavells per omplir de llum, tantes vegades com sigui
necessari,els carrers i les places. Perquè Grandola és
una terra de fraternitat  i perquè sabem perfectament que
el compromís  renovat a força d’esperança i convicció és
l’única veritable arma que construeix realitats.

Del 23 d’abril a l’1 de maig

text JOAN�HERAS

Fronteres



¡Se nota quien manda!
Seguint la tradició des que el PP

de Marce y sus amigos manen en
aquest poble, cada Mostra Local de
Llibre, com la del passat cap de set-
mana, l’embolcallen amb una blave-
ra immensa per fer-nos veure com
som de valencians en aquestes ter-
res del nord. I és que... que “guais”
estaven totes les parades envolta-
des amb unes faldetes blaveres al
més pur estil PoPular que ens dife-
rencia dels troglodites separatistes
de més amunt del riu Sénia, que
volen trencar la Una, Grande y Libre.
I és que a nosaltres ens cal manifes-
tar-nos com a autèntics valencians
per fer-nos notar. Sobretot, quan els
nostres governants parlen... que ho
fan en un castellà de la messeta al
més pur estil del Tirante el Blanco.
Recollons, ni en època de Mundo
van ficar tant de blau junt! Tot això
ens ha de recordar per força aquells
pobres conversos que exhibien el
cristianisme nou de trinca guisant
porc a la porta de casa... Que no es
puga dir que ací dalt per proximitat
som en algun aspecte sospitosos
del virus catalanista. No com Fabra I
el Papissot, que és tan valencià que
ha demanat a TVE una desconnexió
de dos hores diàries, de set a 9 de la

tarda, prime time, perquè “quien lo
desee pueda oir información de la
Comunidad Valenciana íntegramen-
te en valenciano”... La mare que el
va parir no sabia que plantava al
món tant d’hipòcrita. 

Gestionar la cultura 
Vinga, i ja que estem amb això de

la Fira del Llibre, com se l’ha cone-
gut des de sempre, vam veure allí a
la nostra Maribel, la del primer con-
curs del Masterchef, fent promoció...
de no sabem què. No hi havia pre-
sentació de cap llibre, del seu, alme-
nys nosaltres no vam veure que n’a-
paregués cap anunci ni en paper ni
per ràdio ni per Internet. Per no
saber-ho, segons tenim entès, ni els
mateixos llibreters sabien que hi

havia de fer acte de presència.
Encara sort que, previsors com són
(o encaminats per sant Bartomeu
des d’allí dalt), allí en tenien un gra-
padet preparats per si de cas algú el
comprava i el volia signat per l’auto-
ra. I és que quina llàstima desaprofi-
tar d’aquesta manera el fet de tindre
a mà la persona que més ha promo-
cionat Benicarló en l’últim any. De
tota manera, tampoc no ens sor-
prèn, no que vinga Maribel, ella no
té problema de fer el que siga per
Benicarló, sinó com són de negats
els nostres governants, que no són
capaços de programar ni gestionar
amb habilitat els recursos de la ciu-
tat, i Maribel és un recurs vulgues o
no. S’ha de ser ruc i amb avarícia!
Tot açò de la cultura, val a dir que
sempre fa l’efecte que els ve una
miqueta gran als governants del
Partit Popular. O plantifiquen una
obra que s’escarrassa la burra... i
que després no saben dotar ni
poden mantindre, o es queden a mit-
ges amb els pegots habituals... I si
els recomanàrem una lectureta
suau? Poden començar per L’utilitat
de l’inútil, de Nuccio Ordine. Com a
mínim, la regidora de Cultura no ho
deixarà passar, no?  

Promocionar-la
I parlant de promoció, se’n va

gastar poca el nostre ajuntament per
anunciar els actes de la fira del
Llibre d’enguany. I és que ací sem-
bla que les coses es fan per inèrcia,
com si tot fos copiar i enganxar el de
l’any passat i tirar pel mateix solc. Ni
un fullet de propaganda, ni una falca
de ràdio, ni un anunci a la premsa
local (a la resta ni parlar-ne), ni un
cartellet anunciant-ho, ni una pan-
carta com es feia fa anys... Com
podem anar endavant així amb
aquesta mostra de menyspreu per la
cultura? Xeic, que encara hi ha gent
que es pregunta si la fan diumenge
que ve! I alguns, i aquesta és més
grossa, tenim entès que la buscaven
al passeig del taüt, que era on la
feien abans, fa més de tres anys!

EL BENICARLÓ UNDERGROUND
text LA COLLA DE TAFANERS
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Benicarló se suma, no podia
ser d’una altra manera, al corrent
privatitzador que envaeix la
política autonòmica i estatal d’uns
anys ençà. M’he llegit el tema de
la setmana, la “privatització del
mercat municipal”, i hi ha coses
que no acabo d’entendre. A vore,
diu la regidora del ram que ara
se’n faran càrrec per exemple del
servei de neteja els mateixos
comerciants i així podran
comprovar des la seua butxaca
quants diners val tindre les
instal·lacions en condicions. Em
pregunto si actualment la gent
que ven a les parades no paga
cap mena de cànon o com es diga
per poder oferir els seus
productes. Que amb el que es
cobra l’ajuntament no en té prou
per mantenir tot allò en
condicions? Doncs ací és on ens
hauríem de fer el replantejament.
Quin hauria de ser el paper del
mercat en un poble com
Benicarló? Pensem-ho. Un espai cèntric, on trobar el peix
fresc cada dia i conéixer qui te’l ven o fins i tot poder triar a qui
li’l compres, on poder comprar els productes de la terra recent
collits o plegats, on poder fer vida social... no sé. Si Benicarló
vol tindre un mercat “excel·lent” tal i com diu el reportatge, on
tant la gent del poble com la forastera es puga sentir com a
casa pel tracte i per la qualitat dels productes, no es pot deixar
tot en mans només dels venedors. El “plus” de qualitat penso
que l’ha d’acabar posant una mica l’Administració. Comerç de
proximitat i de qualitat que oferisca servei als de casa i al poc
o molt turisme que vinga a visitar-nos.   

Segueixo llegint. “Festa del mar per donar la benvinguda a
l’estiu”. Mirarem a vore què. Abans de la lectura penso en una
torrada de sardines popular. No sé per què. Miro però la foto i
veig la regidora d’abans (la dels mercats) acompanyada de
tres senyors. Un d’ells té una pinta de pijo que no es pot
aguantar. El pèl com el d’un Bisbal de fireta cobert parcialment
per unes ulleres de sol blanques i un collar. Buf. Deu ser la
moda. Comprenc que no torraran sardines. La regidora diu,
suposo que textualment, que “l’esport nàutic no és car i a més
conta (sic) amb el respatller (sic també) d’un gran nombre
d’empresaris turístics”. Arrea costipao. Ja no en vull saber
més.  No passa res per dir les coses pel seu nom. “No ens fa
nosa el turisme de pipes i passeig, però ens agradaria que
començara a vindre gent amb un poder adquisitiu diferent”. És

la interpretació  del que entenc que devia voler dir la senyora
Ortiz. 

Més coses. S’hi veu una fotografia amb un bassiol ple de
polps. Algun mariner furtiu els va agarrar en plena veda.
Sempre n’han passat de coses d’aquestes. Diu la notícia que
els polps van ser “lliurats a un centre benèfic de la localitat”.
Segons a quin centre benèfic si no se’n va encarregar ningú
de baquejar-los patirien d’allò més. Ui, veig que la paraula
“baquejar” em surt subratllada pel corrector. Perdó per l’incís.
Vaig a fer una consulta avançada al Diccionari de l’Institut
d’Estudis Catalans. A vore. Cerca coincident. Res. No s'ha
trobat cap entrada coincident amb els criteris de cerca. Vaja.
Miraré el de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. Un
momentet, per favor. Dic un momentet i no un “segonet” que
he sentit en algunes botigues. “Segonet”, ja els donaria jo mal
“segonet”! Paraula a buscar. Escric “baquejar” i em diuen que
“pegar un bac (a algú), llançar-lo violentament a terra”. Això és
el que volia jo. Veig que m’hauré de fer un pensament. Estic
carregat de prejudicis. El Diccionari de l’AVL també deu estar
bé. Deia, en resum, que si els polps els havien portat a l’asilo
i no els havien pegat els trenta-tres bacs de rigor aquelles
dentadures (o el que en quedara) no podrien clavar la dent. 

Beh! Ja sé que queden moltes més coses a comentar. Però
no en tinc ganes. Què vol que li diga. Ja he fet les set-centes
paraules que trobo que no l’acabaran de cansar massa i prou. 

Senyora Garcia:
Això és el que vaig saber llegir en l’anterior número de la seua revista...

text EL LECTOR



M I S C E L · L À N I A

Ficats al mapa europeu

Si al mercat estatal la nostra carxofa tenia un gran
prestigi ara, amb la certificació ENAC, ha traspassat
fronteres i serà reconeguda a nivell europeu.

A Benicarló tenim clara la qualitat de la nostra hortalissa
per antonomàsia, a la resta de l’estat, sobretot a Catalunya,
també, tot i que amb aquest suport encara més, ara només
faltava, com se sol dir, plantar una pica a Flandes, el mercat
europeu, i amb aquesta certificació ja ho podem aconseguir.

Tal com diu el president del Consell Regulador de la DO,
Jorge Llorach “de cara a l'exportació és molt bona notícia,
perquè et demanen aquesta garantia”, amb la qual cosa
s’han obert les portes d’un mercat encara més gran del que
ara teníem.

ENAC és un filtre de qualitat afegida al de la DO al qual
no tots poden arribar, i tot i que puga semblar que només és
una etiqueta més, aquesta etiqueta et dóna dret a tot un
seguit d’avantatges que et permet entrar a més de 50 països
europeus per la porta del davant sense cap mena de barrera
tècnica ni burocràtica. I això, en aquest món globalitzat en el
qual estem és, sense cap mena de dubte, un reconeixement
imprescindible per moure’t amb els teus productes. I de
camí, fica en el mapa europeu, com qui no vol, el nom de la

nostra ciutat.
Parafrasejant aquella frase tan coneguda del govern de

Jordi Pujol als any 80 en les seues campanyes,”la feina ben
feta no té fronteres”, només podem que encoratjar el Consell
Regulador a continuar per aquest camí. Enhorabona!

EDITORIAL

Edita
Associació Cultural la Feram de Benicarló

C/ Sant Francesc, 95
Casal Municipal

12.580 Benicarló FAX: 964.47.56.98
veubenicarlo@gmail.com

Administració, subscripcions
© COPISTERIA GRÈVOL

Dipòsit legal/ CS-193-2004
Imprimeix/ GRÈVOL, Sant Blai, 2
12580 Benicarló  Tel. 964 475698 

Dir. Hon.: CRISTINA GARCIA

Consell de Redacció:
NATALIA SANZ, FRANCESC DEL

CASTILLO, TONYO FIBLA,
JOAN GREGORI, JOSEP M. SAN
ABDON i RODOLFO SERRANO

Col·laboradors: PERE BAUSÀ, JOAN HERAS, 
XAVIER BURRIEL, NATALIA SANZ, CARLES LLUCH,

RAMON PARÍS, JOSEP V. TAUS, TOLITO, JORDI  MAURA,
JESÚS MAESTRO, G. SEGARRA, VICENT FERRER, 

J.M. SANABDÓN, DR. CLIMENT, ROBESPIERRE
I EL SAMARUC  

La Veu respecta la llibertat d’expressió. La
responsabilitat de les opinions és de qui signa
l’escrit. La Veu es reserva el dret d’acurçar els
textos que sobrepassen les 20 línies. Els articles
hauran d’anar signats amb nom, adreça i número
de DNI, encara que podran aparèixer amb
pseudònim.

Amb el suport
COL·LABORA: Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana

pàgina 10                                                                                                                                                   la veu de Benicarló                                                                                                                                                      pàgina 11 

932
la veu de Benicarló

DES DEL 18 
D’AGOST DE 1995

Panissola: quina Mostra del Llibre, amb tot el que ho envoltava, més desdibuixada. Fer una roda de
premsa tres setmanes abans i després no fer ni uns míser fullet publicitari, cartell, falca de ràdio, ...  fa que
tot en eixe dia passe completament desapercebut. Portar per la Mostra a la persona més mediàtica de

Benicarló, Maribel Masterchef, i que ningú ho sapigués (ni els mateixos llibreters), per ficar l’exemple més escandalós, fa que
ens preguntem, segur que volen la Mostra? Senyora regidora de Cultura les coses no es fan per fer, copiant d’un any per a
l’altre i ja està, les coses cal treballar-les... i divulgar-les!!! I vosté i el seu partit ni una cosa ni l’altra! Lamentable!

CARXOFA I PANISSOLA

twitter:
@Elstafaners 

mail:
veubenicarlo@gmail.com



M I S C E L · L À N I A

Ficats al mapa europeu

Si al mercat estatal la nostra carxofa tenia un gran
prestigi ara, amb la certificació ENAC, ha traspassat
fronteres i serà reconeguda a nivell europeu.

A Benicarló tenim clara la qualitat de la nostra hortalissa
per antonomàsia, a la resta de l’estat, sobretot a Catalunya,
també, tot i que amb aquest suport encara més, ara només
faltava, com se sol dir, plantar una pica a Flandes, el mercat
europeu, i amb aquesta certificació ja ho podem aconseguir.

Tal com diu el president del Consell Regulador de la DO,
Jorge Llorach “de cara a l'exportació és molt bona notícia,
perquè et demanen aquesta garantia”, amb la qual cosa
s’han obert les portes d’un mercat encara més gran del que
ara teníem.

ENAC és un filtre de qualitat afegida al de la DO al qual
no tots poden arribar, i tot i que puga semblar que només és
una etiqueta més, aquesta etiqueta et dóna dret a tot un
seguit d’avantatges que et permet entrar a més de 50 països
europeus per la porta del davant sense cap mena de barrera
tècnica ni burocràtica. I això, en aquest món globalitzat en el
qual estem és, sense cap mena de dubte, un reconeixement
imprescindible per moure’t amb els teus productes. I de
camí, fica en el mapa europeu, com qui no vol, el nom de la

nostra ciutat.
Parafrasejant aquella frase tan coneguda del govern de

Jordi Pujol als any 80 en les seues campanyes,”la feina ben
feta no té fronteres”, només podem que encoratjar el Consell
Regulador a continuar per aquest camí. Enhorabona!
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¡Se nota quien manda!
Seguint la tradició des que el PP

de Marce y sus amigos manen en
aquest poble, cada Mostra Local de
Llibre, com la del passat cap de set-
mana, l’embolcallen amb una blave-
ra immensa per fer-nos veure com
som de valencians en aquestes ter-
res del nord. I és que... que “guais”
estaven totes les parades envolta-
des amb unes faldetes blaveres al
més pur estil PoPular que ens dife-
rencia dels troglodites separatistes
de més amunt del riu Sénia, que
volen trencar la Una, Grande y Libre.
I és que a nosaltres ens cal manifes-
tar-nos com a autèntics valencians
per fer-nos notar. Sobretot, quan els
nostres governants parlen... que ho
fan en un castellà de la messeta al
més pur estil del Tirante el Blanco.
Recollons, ni en època de Mundo
van ficar tant de blau junt! Tot això
ens ha de recordar per força aquells
pobres conversos que exhibien el
cristianisme nou de trinca guisant
porc a la porta de casa... Que no es
puga dir que ací dalt per proximitat
som en algun aspecte sospitosos
del virus catalanista. No com Fabra I
el Papissot, que és tan valencià que
ha demanat a TVE una desconnexió
de dos hores diàries, de set a 9 de la

tarda, prime time, perquè “quien lo
desee pueda oir información de la
Comunidad Valenciana íntegramen-
te en valenciano”... La mare que el
va parir no sabia que plantava al
món tant d’hipòcrita. 

Gestionar la cultura 
Vinga, i ja que estem amb això de

la Fira del Llibre, com se l’ha cone-
gut des de sempre, vam veure allí a
la nostra Maribel, la del primer con-
curs del Masterchef, fent promoció...
de no sabem què. No hi havia pre-
sentació de cap llibre, del seu, alme-
nys nosaltres no vam veure que n’a-
paregués cap anunci ni en paper ni
per ràdio ni per Internet. Per no
saber-ho, segons tenim entès, ni els
mateixos llibreters sabien que hi

havia de fer acte de presència.
Encara sort que, previsors com són
(o encaminats per sant Bartomeu
des d’allí dalt), allí en tenien un gra-
padet preparats per si de cas algú el
comprava i el volia signat per l’auto-
ra. I és que quina llàstima desaprofi-
tar d’aquesta manera el fet de tindre
a mà la persona que més ha promo-
cionat Benicarló en l’últim any. De
tota manera, tampoc no ens sor-
prèn, no que vinga Maribel, ella no
té problema de fer el que siga per
Benicarló, sinó com són de negats
els nostres governants, que no són
capaços de programar ni gestionar
amb habilitat els recursos de la ciu-
tat, i Maribel és un recurs vulgues o
no. S’ha de ser ruc i amb avarícia!
Tot açò de la cultura, val a dir que
sempre fa l’efecte que els ve una
miqueta gran als governants del
Partit Popular. O plantifiquen una
obra que s’escarrassa la burra... i
que després no saben dotar ni
poden mantindre, o es queden a mit-
ges amb els pegots habituals... I si
els recomanàrem una lectureta
suau? Poden començar per L’utilitat
de l’inútil, de Nuccio Ordine. Com a
mínim, la regidora de Cultura no ho
deixarà passar, no?  

Promocionar-la
I parlant de promoció, se’n va

gastar poca el nostre ajuntament per
anunciar els actes de la fira del
Llibre d’enguany. I és que ací sem-
bla que les coses es fan per inèrcia,
com si tot fos copiar i enganxar el de
l’any passat i tirar pel mateix solc. Ni
un fullet de propaganda, ni una falca
de ràdio, ni un anunci a la premsa
local (a la resta ni parlar-ne), ni un
cartellet anunciant-ho, ni una pan-
carta com es feia fa anys... Com
podem anar endavant així amb
aquesta mostra de menyspreu per la
cultura? Xeic, que encara hi ha gent
que es pregunta si la fan diumenge
que ve! I alguns, i aquesta és més
grossa, tenim entès que la buscaven
al passeig del taüt, que era on la
feien abans, fa més de tres anys!

EL BENICARLÓ UNDERGROUND
text LA COLLA DE TAFANERS

OPINIÓ
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Benicarló se suma, no podia
ser d’una altra manera, al corrent
privatitzador que envaeix la
política autonòmica i estatal d’uns
anys ençà. M’he llegit el tema de
la setmana, la “privatització del
mercat municipal”, i hi ha coses
que no acabo d’entendre. A vore,
diu la regidora del ram que ara
se’n faran càrrec per exemple del
servei de neteja els mateixos
comerciants i així podran
comprovar des la seua butxaca
quants diners val tindre les
instal·lacions en condicions. Em
pregunto si actualment la gent
que ven a les parades no paga
cap mena de cànon o com es diga
per poder oferir els seus
productes. Que amb el que es
cobra l’ajuntament no en té prou
per mantenir tot allò en
condicions? Doncs ací és on ens
hauríem de fer el replantejament.
Quin hauria de ser el paper del
mercat en un poble com
Benicarló? Pensem-ho. Un espai cèntric, on trobar el peix
fresc cada dia i conéixer qui te’l ven o fins i tot poder triar a qui
li’l compres, on poder comprar els productes de la terra recent
collits o plegats, on poder fer vida social... no sé. Si Benicarló
vol tindre un mercat “excel·lent” tal i com diu el reportatge, on
tant la gent del poble com la forastera es puga sentir com a
casa pel tracte i per la qualitat dels productes, no es pot deixar
tot en mans només dels venedors. El “plus” de qualitat penso
que l’ha d’acabar posant una mica l’Administració. Comerç de
proximitat i de qualitat que oferisca servei als de casa i al poc
o molt turisme que vinga a visitar-nos.   

Segueixo llegint. “Festa del mar per donar la benvinguda a
l’estiu”. Mirarem a vore què. Abans de la lectura penso en una
torrada de sardines popular. No sé per què. Miro però la foto i
veig la regidora d’abans (la dels mercats) acompanyada de
tres senyors. Un d’ells té una pinta de pijo que no es pot
aguantar. El pèl com el d’un Bisbal de fireta cobert parcialment
per unes ulleres de sol blanques i un collar. Buf. Deu ser la
moda. Comprenc que no torraran sardines. La regidora diu,
suposo que textualment, que “l’esport nàutic no és car i a més
conta (sic) amb el respatller (sic també) d’un gran nombre
d’empresaris turístics”. Arrea costipao. Ja no en vull saber
més.  No passa res per dir les coses pel seu nom. “No ens fa
nosa el turisme de pipes i passeig, però ens agradaria que
començara a vindre gent amb un poder adquisitiu diferent”. És

la interpretació  del que entenc que devia voler dir la senyora
Ortiz. 

Més coses. S’hi veu una fotografia amb un bassiol ple de
polps. Algun mariner furtiu els va agarrar en plena veda.
Sempre n’han passat de coses d’aquestes. Diu la notícia que
els polps van ser “lliurats a un centre benèfic de la localitat”.
Segons a quin centre benèfic si no se’n va encarregar ningú
de baquejar-los patirien d’allò més. Ui, veig que la paraula
“baquejar” em surt subratllada pel corrector. Perdó per l’incís.
Vaig a fer una consulta avançada al Diccionari de l’Institut
d’Estudis Catalans. A vore. Cerca coincident. Res. No s'ha
trobat cap entrada coincident amb els criteris de cerca. Vaja.
Miraré el de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. Un
momentet, per favor. Dic un momentet i no un “segonet” que
he sentit en algunes botigues. “Segonet”, ja els donaria jo mal
“segonet”! Paraula a buscar. Escric “baquejar” i em diuen que
“pegar un bac (a algú), llançar-lo violentament a terra”. Això és
el que volia jo. Veig que m’hauré de fer un pensament. Estic
carregat de prejudicis. El Diccionari de l’AVL també deu estar
bé. Deia, en resum, que si els polps els havien portat a l’asilo
i no els havien pegat els trenta-tres bacs de rigor aquelles
dentadures (o el que en quedara) no podrien clavar la dent. 

Beh! Ja sé que queden moltes més coses a comentar. Però
no en tinc ganes. Què vol que li diga. Ja he fet les set-centes
paraules que trobo que no l’acabaran de cansar massa i prou. 

Senyora Garcia:
Això és el que vaig saber llegir en l’anterior número de la seua revista...

text EL LECTOR



Clar, treien el nas al cap del carrer i,
com no veien cap paradeta, pega-
ven mitja volta i anem buscar el ver-
mut, que la fira deu ser diumenge
que ve! No volíem dir-ho, però és
que sempre ens passen la mà per
davant... I no ho direm. Si heu llegit
tot el que ha faltat ací, ja sabreu a
quina fira ens referim... del següent
poble de més al nord.

Ahora lo ves, ya no lo ves!
Acció-reacció. No es pot qualifi-

car d’una altra manera la relació
sentimental que el nostre setmanari
manté amb la il·lustríssima casa que
ens governa. Nosaltres apuntem i
ells disparen. I ja ens va bé! Senyal
que allí dins n’hi ha un o altre que
llig més enllà dels manuals i argu-
mentaris del partit. Normalment, la
cosa va així: La Veu denuncia un
desperfecte o una situació injusta bé
amb la concessió d’una rasposa
panissola o bé dedicant-li el tema
del dia i, a continuació, l’ajuntament
fa mans i mànegues per solucionar
el desgavell. Molt bé. L’última mos-
tra l’hem tinguda després de
Pasqua, just el dia de sant Vicent. 

Deveu recordar que la setmana
passada denunciàvem l’estat vergo-
nyós de la basseta del Bovalar, una
racó -a alguns els agrada més dir
paratge- fins aquell dia brut i aban-
donat dels serveis de neteja munici-
pals. Així ho acreditaven fotografies
i testimonis de benicarlandos que,
això sí que ho mana Déu, hi havien
pujat a menjar-se la mona. Doncs
bé, mireu ara per gust el publirepor-
tatge de Pedro López i el seu pato al
web http://www.ajuntamentdebeni-
carlo.org datat el dia 28 d’abril.
Segur que l’ànec el van haver de
demanar per al posado als conse-
guidors de Gürtel SL, perquè per allí
sembla que ja no en quedava ni un!

De totes maneres, el més curiós
és com fa referència el web a la ini-
ciativa que ha reclamat l’endreça-
ment del lloc: “Fruit de les peticions
de la ciutadania, la Regidoria de

ve de la pàgina anterior
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FOTO:

Curiosa imatge impresa a 1929 amb un
ròtul que diu “Un carrer a Benicarló”, 

sembla ser un foto-gravat a mitja tinta.

Aquests dies de primavera esclatant ens ofereixen un
bon grapat de dates plenes de simbolisme, de record, de
present i de ganes de futur. Sant Jordi, ben armat de
llibres i roses , enceta aquest cicle  amb  un dia especial,
ple de llum. El gust de tantes i tantes paraules que ben
teixides  pacientment ens esperen en els milers de llibres
que omplen les paradetes dels carrers i l’olor –real o
simbòlica- de tantes roses que parlen d’amor i de vida
esdevenen un paisatge inequívocament únic. Seria
desitjable que aquesta festa anés arrelant amb més força
arreu dels països Catalans i esdevingués una referència
indiscutible  d’identitat nacional capaç de superar
fronteres administratives   que pretenen crear límits i
distàncies que tenen massa gust de voluntats
ideològiques de temps passats.

Quaranta-vuit hores més tard ens trobem amb el 25
d’abril. El mal ve d’Almansa i la força opressora dels
borbons fa massa temps que ens ofega. Els carrers de
València plens de gent que demanen llibertat nacional i
social és un regal d’aire no contaminat. No és fàcil la
resistència contra la força d’un poder implacable però els
carrers són nostres i en ells es fa forta l’esperança i la
certesa que podrem aturar la clarament intencionada
destrucció del país.

Però el 25 d’abril també ens parla des de Portugal. La
veu de Jose Afonso ens recorda una revolta tan especial
que porta nom de flors. La commemoració és rodona: 40
anys d’aquella revolució que va enderrocar una
llarguíssima –quasi eterna- dictadura. La imatge
d’uns fusells amb clavells dins el canó té una força

especial. La veu de Jose Afonso i la seva “Grandola vila
morena” es barregen càlidament amb els primers
compassos de l’”Abril 74” del lluís llach –potser en la
versió que està a punt d’editar la Sílvia Pérez Cruz- Què
se n’ha fet d’aquells clavells?Quines flors esclaten avui en
aquest Portugal tan castigat per la crisi i els dictàmens
dels qui tallen el bacallà?Companys si sabeu on dorm la
lluna blanca, companys si coneixeu les primaveres lliures
amb vosaltres vull anar perquè per poder-les viure jo me
n’he fet soldat. 

I també necessitem molts clavells per commemorar
de nou l’1 de maig. El record de tants i tants treballadors i
treballadores que han mort per defensar una millora en
les seves –i més tard les nostres-  condicions laborals ens
empeny a defensar les conquestes socials que es volen
destruir, que s’estan retallant de manera vergonyosa. És
cert que ens manquen clavells per poder fer front a la
ferotge i massa eficaç  política de debilitar els drets bàsics
de les persones, dels pobles, dels col·lectius. Tenim, però,
totes les roses de Sant Jordi i tots els llibres del món per
fer força i per omplir de nou els carrers i les nostres
consciències  de la necessitat i la responsabilitat de lluitar
per allò que creiem, per tot allò que considerem just, per
tot allò que defineix una societat autènticament
democràtica. 

Potser per l’1 de maig les roses de Sant Jordi ja estan
una mica marcides. Potser sí. Potser les nostres
esperances també. Però tenim moltes roses i molts
clavells per omplir de llum, tantes vegades com sigui
necessari,els carrers i les places. Perquè Grandola és
una terra de fraternitat  i perquè sabem perfectament que
el compromís  renovat a força d’esperança i convicció és
l’única veritable arma que construeix realitats.

Del 23 d’abril a l’1 de maig

text JOAN�HERAS

Fronteres
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El doctor benicarlando Ángel Alberich-Bayarri, coordinador
de la Unitat d'Enginyeria Biomèdica de Grup Hospitalari
Quirón, ha estat distingit pel congrés Europeu de Radiologia,
celebrat entre els dies 6 al 10 de març passat a Viena, amb el
premi a la millor contribució científica en l'àmbit de l'oncologia.
La seua aportació, titulada Optimization of b-values in MR
diffusion-weighted acquisitions through information theory: a
mathematical justification for consensus, que ha desenvolupat
juntament amb el doctor Luis Martí Bonmatí, cap de la Unitat
de Diagnòstic per Imatge d'Hospital Quirón València, presenta
un procediment d'optimització de les adquisicions de
ressonància magnètica de difusió, mitjançant un model
matemàtic basat en la teoria de la informació que minimitza els
errors en les mesures, amb l'objectiu de proporcionar un
mètode d'obtenció de les imatges de consens per a tots. 

En l'actualitat, les imatges de difusió per ressonància
magnètica són una tècnica prometedora per al diagnòstic i el
seguiment terapèutic del càncer a través de la imatge mèdica.
No obstant això, no existeix encara un procediment
d'adquisició i d'anàlisi consensuada entre els diferents
fabricants d'equips, els hospitals i els grups de processat
d'imatge mèdica, pel que actualment és la pròpia experiència
dels centres el principal factor que es considera en
l'optimització de la tècnica. Amb aquest nou avanç es proposa,
per primera vegada, una metodologia d'adquisició optimitzada,

que segueix criteris de l'àmbit de l'enginyeria de
telecomunicació i de la teoria de la informació: es basa a
perfeccionar el contingut d'informació dels senyals en funció
de les seues variacions, de manera similar a com es realitza la
compressió de fitxers digitals d'imatge o àudio. Aquest
congrés, ECR 2014, el més important a Europa en el camp de
la imatge mèdica, va comptar amb un total de 23.484
assistents.

RECONEIXIMENT A ÀNGEL ALBERICH

text i foto NATÀLIA�SANZ

Medi Ambient ha decidit assumir la
necessitat de mantindre en les
millors condicions la basseta del
Bovalar”. “Les peticions de la ciuta-
dania” deuen ser “la panissola de La
Veu”, vista la rapidesa en la reacció
quan l’han notada enganxada al
bescoll, i el tweeter dels tafaners”
amb les cua-cua-piulades de la
gent...  I això d’haver decidit “assu-
mir la necessitat de mantindre en les
millors condicions la basseta del
Bovalar”, home, que no tenen obli-
gació sobre les parts comunes del
terme municipal? O és com allò de
l’altre dia que va dir Maria Ortiz,
regidora de Comerç, com era, sobre
el Mercat municipal, “el Consistori
no té ja cap obligació de tenir un
Mercat municipal ni de mantenir-lo”
(La Veu, 931). Polítics de talla!

ve de la pàgina anterior

Benicarló obrirà en breu un viver d'empreses en l'antiga seu
de Aidima. Ho farà quan tinga en el seu poder el butlletí
elèctric del recinte, ja que l'institut va donar de baixa el servei
elèctric quan va tancar les instal·lacions. “Quan Aidima va
abandonar el centre, va donar de baixa el contracte i com el
transformador és vell ara Iberdrola ens exigia que s'adaptara”,
va explicar Juanma Urquizu, regidor de Promoció Econòmica.
L'edil va detallar que els serveis tècnics del consistori han
indicat que en l'edifici no acollirà cap indústria sinó que es
convertirà en un viver d'empreses. 

“Han acceptat i han demanat còpia dels butlletins, però com
Aidima no els té els hem hagut de sol·licitar a la delegació
d'indústria, de manera que tan prompte com ens els faça
arribar, Iberdrola procedirà a la connexió i el centre estarà llest
a nivell d'infraestructures”, va indicar Urquizu. Cal recordar
que en principi el consistori tenia intenció de traslladar a
aquest edifici diversos serveis municipals. No obstant això,
“traslladar allí departaments significaria restar espai a
associacions i empreses i reduir les possibilitats de formació
en el recinte per espai”. L'edil de promoció econòmica va
puntualitzar que el consistori ja ha executat els treballs de
jardineria, pintura i neteja a través de la brigada d'obres i
serveis del propi ajuntament.

VIVER D'EMPRESES
text i foto NATÀLIA�SANZ
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“No vull pensar perquè no vull que el dolor del cor s'unisca al dolor del pensament”. Ho va dir Emilio Castelar, un polític del
segle XIX. I faig meua la frase, Ricardo, “Richard”, amic. Em negue a pensar en lo dura que és la vida quan es emporta a tanta
gent bona tan aviat, o en lo difícil que resulta assumir lo poc i fràgil que som. Per açò “Richard”, amic, em vas a permetre que
en compte de reflexius pensaments que solament tristesa i pesar em porten, tire mà d'un altre escriptor, alemany en aquest cas,
que va dir: “el record és l'únic paradís del que no podem ser expulsats” i puga, a través d'ell, acomiadar-te com et mereixes.
Deixa'm anar, amb molta nostàlgia, a aquella temporada 1976/77 en la que jo ja havia canviat la meua faceta de jugador
mediocre per la de directiu, en aquell C.D. Benicarló que presidia Antonio Sorlí i entrenava Tena i en la qual tu començaves a
destacar en un juvenil que, entrenat per Manolo García, eixe any guanyaria el campionat i pujaria a 2a Regional. Deixa'm
recordar amb tu, Richard, amic, aquell partit decisiu que juguem a Torreblanca, perquè un àrbitre desequilibrat ens havia tancat
el camp i expulsat a mig equip: al teu inseparable amic Blas, a José Luis Ayza, a Alonso i a quatre o cinc més que no recordo
amb exactitud. A la setmana següent només éreu vuit o nou, us jugàveu la lliga i vam haver de “reforçar-vos” dos o tres
“vejestorios” que ja estàvem en la vintena. Aquell dia vam fer trampa, que Déu ens perdone, però qui be ens ho varem passar
amb vosaltres els joves, eh, Richard? La veritat és que tu, amb 16 o 17 anys, eres encara quasi un xiquet, però ja corries més
que tots. Recordo la teua immensa alegria quan vas marcar un gol creuant-te quasi tot el camp sortejant rivals com ara ho fa
Bale i com vas estar un parell d'anys saludant-me cada vegada que em veies en el camp amb un “Què fas, agüelo?” Ai, Richard,
quants records! No fa ni un mes et preguntava pel nom del doctor que et va arreglar la cama, maltreta després d'un desafortunat
invent que es deia Copa de la Lliga i varem recordar junts alguns dels gols importants que vas marcar, com el “hat trick” que li
vas ficar, en la 83/84 al Rayo Ibense, o el gol que li vas marcar al Vila Joiosa, aqueixa mateixa temporada, que va valdre la
permanència. Molts records, Richard, amic, i l'últim de tots, el que em guardaré com un tresor en el meu cor fins que arribe el
dia en què em reunisca amb tu en el paradís promès i puguem comentar la jugada: el teu somriure franc, de xiquet, quan et vaig
preguntar, fa pocs dies, com us havia anat en el Torneig de Marina d’Or i em vas contestar amb un escarit però feliç:
“guanyàrem”. Fins a sempre, Richard, amic, et trobarem tant a faltar…

Gregorio Segarra. 28/04/2014

RICHARD EN EL RECORD

“Fins  sempre, Richard,
amic, et trobarem tant a
faltar...”

Un total de 20 persones
han estat premiades amb un
xec de 50 euros per haver
comprat en els comerços de
Benicarló els dissabtes a la
vesprada durant el mes
d'abril. El sorteig s'emmarca
en la campanya «Comprar
ací té premi» per dinamitzar
el comerç de la ciutat.

20 clients de 20 comerços
diferents de Benicarló rebran
en breu un xec de 50 euros
que podran reutilitzar fent
compres en els establiments
que han participat en la
campanya «Comprar ací té
premi». Els 20 afortunats es
van donar a conèixer aquesta
setmana, durant el sorteig que
ha posat el punt i final a una
campanya que s'ha dut a terme
durant els dissabtes a la vesprada del mes d'abril i que ha
tingut un important èxit d'acollida i de participació. 

Amb aquesta campanya, la Regidoria de Comerç, amb la
col·laboració de la Unió de Comerços, pretén fidelitzar els

clients i dinamitzar la zona comercial de Benicarló els
dissabtes a la vesprada. En total, s'han recollit uns 750 tiquets
per compres realitzades en els 68 comerços que han
participat en la iniciativa.

Benicarló premia amb 1.000 euros les compres dels dissabtes a la vesprada

text REDACCIÓ

Els equips de neteja i condicionament de camins de la
Diputació han treballat els últims dies en adequar per al
pas de vehicles quatre camins rurals de terra que es
trobaven en males condicions. En total s'han millorat vuit
quilòmetres de camins.

Fins a 8 quilòmetres de camins rurals de terra han millorat
notablement les condicions per al pas de vehicles amb els
treballs que han dut a terme en els últims dies els equips de
la Diputació de Castelló. Es tracta de quatre camins que es
trobaven en condicions que dificultaven el pas dels vehicles i
que facilitaran l'accés dels agricultors a les seues propietats.

En concret, s'han millorat el camí de la Bisbala, el camí de
Don Julio, l'entrador d'Aiguadoliva i el camí que connecta el
camí vell de Càlig amb la carretera de CV-135, justament per
darrere del Club de Tenis.

A aquestes millores cal afegir les que es van dur a terme fa
unes setmanes, també a càrrec de la Diputació, de
desbrossament de fins a 30 quilòmetres de camins asfaltats
del terme de Benicarló. Els treballs van afectar el camí de les
Foies, el camí de servei de l'autopista AP-7, el camí dels
Moliners i el camí de la Basseta.

La Diputació condiciona quatre camins rurals de terra

text REDACCIÓ
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SERGI CAMBRILS VISITA EL MARQUÉS

Enguany els xiquets i les xiquetes de 4 anys
del CEIP Marqués de Benicarló estan estudiant i
treballant les obres del pintor peniscolà Sergi
Cambrils.

Per aquest motiu, l'artista va vindre a l'escola i
tots els alumnes van gaudir molt amb les activitats
que ell els va preparar. En primer lloc, va passar una
projecció de les obres que tenia exposades a
València: "zooilógico". A continuació, Sergi va
demostrar el seu talent artístic amb la ràpida
realització d'un quadre contant amb una gran
expectació i participació dels "nostres joves
artistes". Va ser una sessió molt didàctica i profitosa.

Els alumnes i les mestres de 4 anys del Marqués
volem agrair a Sergi la seua amabilitat i
professionalitat. Ens ho vam passar molt bé al
temps que tots i totes vam aprendre moltíssim.
Gràcies Sergi.

text i foto CPMB

La jove editorial Saldonar ha llançat una
col·lecció de llibres d’actualitat anomenada
Periodistes, escrits per membres del Grup de
Periodistes Ramon Barnils, que tenen com a propòsit
escriure sobre temes silenciats o poc tractats en els
mitjans de comunicació. El segon llibre de la
col·lecció, porta per títol Castor: la bombolla sísmica,
està escrit pel periodista Jordi Marsal.

El projecte va començar a gestar-se l’any 1994, quan
un enginyer que havia treballat en el jaciment de petroli
d’Amposta va pensar de donar-li una altra utilitat
emmagatzemant gas, per això es va constituir una
estructura empresarial bàsica amb una empresa
canadenca per a començar a demanar autoritzacions.
Posteriorment s’afegeixen altres empreses més
poderoses al projecte fins constituir-se l’any 1998 Escal
UGS. Després d’algunes dificultats per a obtenir els
permisos, l’any 2002, amb Rodrigo Rato com a ministre
d’Economia, s’inclou el projecte Castor en la planificació
estratègica d’instal·lacions gasistes  fins el 2008. Als
canadencs se’ls suggereix que per a facilitar les relacions
amb el govern, s’afegisca a la societat una empresa
espanyola, així va ser com va entrar en escena ACS, la
corporació presidida per Florentino Pérez, que al final
acabaria sent el soci majoritari.

A partir d’aquest moment comencen a succeir-se una
sèrie d’esdeveniments, que els terratrèmols dels passats
mesos de setembre i octubre, han acabat
desemmascarant, com diu l’autor de llibre, “un cúmul de
despropòsits, fruit d’un intricat joc d’interessos”. 

Llegint el llibre ens assabentarem com Mariano
Suñer un matí d’agost de 2007, en comprar un diari de
Castelló, va vore com la planta terrestre del magatzem de
gas submarí estava situada tot just damunt de la seua
finca. Podrem saber el paper jugat pel secretari general
d’Indústria del govern de Zapatero, Ignasi Nieto. Com
Florentino Pérez ha sabut moure els fils, manejar els
ministres de tots els governs, i arribar a signar un
contracte en què, passe el que passe, sempre surt
guanyant.

També coneixerem la personalitat de Recaredo del
Potro, president de la companyia Escal UGS des de 2005,
que ha estat la cara amable de l’empresa i que sap
moure’s pels ministeris de Madrid com per casa. Podrem
llegir la lluita del poble d’Alcanar des del primer moment
contra el projecte, però també la bona acollida del poble
de Vinaròs, que va vore en el Castor l’arribada d’una
autèntica pluja de milions. Així mateix coneixerem la
opinió d’uns quants experts, que denuncien les
irregularitats tècniques que s’han produït en la posada en
marxa d’aquest projecte.

El llibre està escrit amb una gran agilitat, malgrat la
gran quantitat d’informació que conté, el relat es va
seguint amb un interès creixent i posa al descobert la gran
quantitat de tripijocs que els poderosos i els governs
sovint porten a terme a esquenes dels ciutadans.

CASTOR: UNA HISTÒRIA D’ INTERESOS I IRREGULARITATS
text  

JOSEP�MANUEL�SAN ABDÓN

Llibres
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El Camp Municipal "Ferreres-Arayo" de Càlig va viure
la passada setmana, en els prolegòmens del partit de
lliga que enfrontava el Càlig i el Torreblanca, un emotiu
moment amb l'homenatge que el club va rendir a un dels
seus jugadors més emblemàtics de l'última dècada: José
Antonio Ortiz Remolina, conegut com "Chiqui", que va
penjar les botes a l'inici d'aquesta temporada per
una lesió. 

"Chiqui", nascut a Benicarló fa 35 anys, es va formar
futbolísticament a les files del Benihort C.F., per a passar
al Rácing Benicarló i d'allí al Càlig C.F. on va estar
de la temporada 2004/05 fins a la 2012/13. Acompanyat al
centre del terreny de joc pels capitans de l'equip, Jonathan i
Marc, va ser saludat per tots els components de la plantilla i
va rebre una placa de mans del president, Ramón Gasulla.

El benicarlando “Chiqui”, jugador del Càlig CF, homenatjat en la seua retirada

text i foto GREGÒRIO SEGARRA

Vicent Vallés va tenir l'honor enguany de ser pelegrí a
Les Useres. Una fita reservada només per als
descendents o emparentats amb nascuts en el poble. El
benicarlando, en aquest cas, està casat amb una userina.
Divendres passat iniciava el camí. 

El mateix que des de fa set segles, té el seu origen en la
pesta i els greus períodes de sequera patits per la població i
pot presumir de preservar tant temps després la seua
essència original. A les vuit del matí, els pelegrins, descalços,

avançaven sobre el mantell d'heura que esperava la seua
eixida del temple per a iniciar, en complet silenci, el camí de
35 quilòmetres que els separava del santuari de Sant Joan de
Penyagolosa. Els Pelegrins de Les Useres són 13: un guia,
que escenifica la figura de Jesús, i 12 acompanyants, que
simulen als apòstols. No obstant això, la intacta tradició
ancestral ha sumat enguany una novetat: la marcada per la
candidatura a Patrimoni de la Humanitat de la Unesco a la
qual opta la proposada Camins del Penyagolosa, de la qual
forma part el romiatge de Els Pelegrins, i en la qual s'integren
també les poblacions de Xodos, Vistabella i Culla. L'objectiu
inicial és aconseguir 50.000 suports per a traslladar la petició
al Ministeri de Cultura.

VICENT, PELEGRÍ A LES USERES

text i foto NATÀLIA�SANZ

Organitzat pel club Ajedrez Benicarló i emmarcat en els
actes programats per a commemorar el Dia del Llibre, el
diumenge a la tarda es va celebrar a la Plaça Sant
Bartomeu un Campionat Comarcal de Partides Ràpides,
que va comptar amb la participació de jugadors de les
localitats de Benicarló, Vinarós, Peníscola i Alcalá. 

El campionat, programat a sis rondes, va arribar a l'última
amb Jorge Gutiérrez, del club organitzador, al capdavant de la
classificació amb mig punt d'avantatge sobre Agustín Llorach,
també del CA Benicarló. Tots dos es van jugar el títol de
campió en una competida partida, molt disputada i amb un
brillant joc d'atac que, finalment, es va decantar a favor
d'Agustín Llorach. Va completar el podi, en 3a posició, Dani
Domínguez. Van prendre part en el torneig 32 jugadors.

Campionat ràpid d’escacs
text i foto GREGÒRIO SEGARRA

Desvetllat el nom de les 198 persones que integraran
les 23 meses electorals on es podrà dipositar el vot per a
les eleccions al Parlament Europeu del proper 25 de maig.
El sorteig s'ha fet a través d'una aplicació informàtica que
utilitza com a font el padró de l'INE.

Com en cada procés electoral, el Ple de l'Ajuntament ha
estat l'encarregat de donar el vist-i-plau al sorteig de les
persones que integraran les 23 meses on els electors podran
votar el proper 25 de maig amb motiu de les eleccions al
Parlament Europeu. Una vegada més, el sorteig per a la
composició de les meses s'ha fet a través d'una aplicació
informàtica que permet, amb la combinació de sis números
escollits a l'atzar, determinar automàticament els noms de les
tres persones que integraran cada mesa electoral més els
respectius suplents. Els regidors de l'Ajuntament han estat els
encarregats d'escollir els sis números que han donat pas, en
qüestió de segons, als 198 noms. Les persones
seleccionades rebran la comunicació per escrit en breu.

El Ple sorteja la composició de les meses electorals

text i fotos REDACCIÓ
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mitjançant l'estudi dels documents que descriuen la manera
en el qual l'entitat realitza les activitats (sistema de gestió,
mètodes i procediments de treball, competència del
personal, etc..) i l'avaluació “in situ” de com treballa l'entitat.
Els resultats de l'avaluació s'arrepleguen en un informe que
s'envia al sol·licitant al que ha de donar resposta amb les
accions correctores que considere pertinents. Amb l'informe
d'avaluació i la resposta del sol·licitant, la Comissió
d'Acreditació pren una decisió. Si és positiva s'emet el
certificat d'acreditació. ENAC vigila mitjançant avaluacions
periòdiques que les entitats acreditades continuen complint
els requisits d'acreditació. Si en algun moment es constata
que l'entitat incompleix algunes de les obligacions de
l'acreditació, ENAC pot suspendre temporalment o retirar
l'acreditació fins que es demostre de nou el compliment amb
els requisits d'acreditació.

RECTA FINAL DE LA CAMPANYA 
Amb aquest certificat la Carxofa de Benicarló afronta la

recta final d'aquesta temporada. “La climatologia és la que
ens marca l'inici i el final de la campanya i enguany s'està
allargant més del que es habitual”, va assenyalar Llorach.
De fet, “encara hi ha algunes partides que estan etiquetant
amb el segell de DO” donada la qualitat del producte que es
cull. Malgrat això, el president del consell regulador va

lamentar que “aquesta ha estat una campanya regular
perquè la carxofa s'ha pagat a preus bastant baixos”. La
causa està que “no ha fet fred quan havia d'haver-lo fet hi ha
hagut més producció en altres zones amb el mateix tipus de
carxofa blanca que nosaltres”. El més habitual és que en
altres zones productores gele en algun moment de la
campanya, el que provoca que la de Benicarló, augmente de
preu per la bonança del clima que la protegeix d'aquestes
inclemències. Així les coses, la campanya es tancarà
enguany amb preus més baixos de  que era habitual.

ve de la pàgina anterior

Benicarló va acollir la Mostra Local del Llibre
diumenge 27 d'abril a partir de les 10 del matí a la plaça
de Sant Bartomeu.  La llibreria Grèvol i la llibreria
Benicart, el Centre D’Estudis del Maestrat i l’editorial
Onada, participaren de l’exposició i venda de llibres. A
mes, diferents entitats van fer el seu Sant Jordi Solidari
per a recaptar fons.  Durant el matí hi va haver teatre
infantil, torneig d'escacs i ja a la vesprada, després de
l'entrega de premis del Concurs de Contes Carmen
Segura, lectures musicades d'autors com Quim Monzó,
Sergi Pàmies o Julio Cortázar, a càrrec de l'Associació
Cultural Diabolus.

Entrega dels premis Carmen Segura.
L'acte va estar presidit per la regidor de Cultura, Nieves

Eugenio, acompanyada pel tècnic de la seua àrea Rafa

Sánchez. En la Categoria A, castellà, va guanyar el Primer
premi l'obra “Una abuela genial”, de María del Mar Anglés
Lluch, del col·legi de la Consolació. El segon premi va ser per
a “Diario de un perro”, de Rita Jiménez Banyeres, alumna del
Marquès de Benicarló. En la Categoria A, de relats escrits en
valencià, el Primer premi el guanyava “Un xiquet diferent”, de
Ciro Valverde Ballester, del Col·legi Marquès de Benicarló,
mentre que el Segon premi era per a “D´Intercanvi a França”,
de Marta Mejías Senar, del Col·legi Martínez Ródenas. Ja en
la Categoria B, castellà, el Primer premi el mereixia l'obra “El
rubí de ensueño”, de Lía Rovira, de l'IES Ramón Cid. El Segon
premi era per a “Batalla dialéctica”, de Pablo Ayuso Serra, del
Col·legi La Salle. De les obres escrites en valencià, el Primer
premi era per a l'obra “Una rara malaltia”, de José Ignacio
Valverde Ballester, de l'IES Ramón Cid, mentre que el Segon
el mereixia “Pere el gran enginyer”, de Joan Carles Ibáñez
Ros, del Col·legi La Salle.

PREMIS  I FIRA LOCAL DE LLIBRE
text i foto VICENT�FERRER�/�NATÀLIA�SANZ

FOTO: Vicent Ferrer
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Les carxofes de Benicarló han aconseguit la
prestigiosa certificació ENAC (Entidad Nacional de
Acreditación). Ho han fet després de superar
dificultoses i exigents auditories que permetran que els
consumidors tinguen plena confiança en el producte.
Jorge Llorach, president del Consell Regulador de la
DO, va sostenir que “de cara a l'exportació és molt bona
notícia, perquè et demanen aquesta garantia. També és
bo de cara al mercat interior perquè demostra que el
treball que fem és molt bo”.

Tècnics de l'entitat acreditadora han estat durant les
últimes setmanes avaluant el producte i el procés de
producció amb l'objectiu de determinar si compleix amb els
exigents estàndards de qualitat. Les Marques d’ENAC
permeten identificar clarament els assajos, calibratges i
certificacions acreditats que compten amb el suport dels
Acords Multilaterals de Reconeixement subscrits per més de
50 països. Aquests acords constitueixen un suport tècnic al
comerç internacional, permetent que els certificats i informes
emesos per les organitzacions acreditades, i els productes o
serveis que emparen, siguen acceptats fàcilment en els
mercats internacionals, contribuint així a l'eliminació de

barreres tècniques i a la reducció dels costos d'avaluació.
Amb la inclusió de la marca s'aconsegueix que, de manera
immediata, els clients i usuaris que reben un certificat o
informe reconeguen que el laboratori o l'entitat de certificació
que ho ha emès està acreditat i reconegut
internacionalment.

EL PROCÉS DE CERTIFICACIÓ
L'avaluació de la competència tècnica es porta a terme

text REDACCIÓ

LA CARXOFA DE BENICARLÓ, INTERNACIONAL

El passat dissabte la Unión Ciclista Benicarló va
presentar, en l'incomparable marc dels jardins del
Parador de Turisme, als components de la seua escola de
ciclisme 2014. 

L'acte va comptar amb l'assistència del Regidor d'Esports,
Ximo Pérez Ollo; del Regidor Pedro García; de Miss Velocitat
2013/14, Cristina López Moreno, i Miss Velocitat 2014/15,
Brenda Martina, així com dels membres de la Junta Directiva
i nombrosos socis i simpatitzants. Després de les
presentacions, va tancar l'acte el Regidor d'Esports, que va
felicitar a l'entitat pel seu treball en pro de l'esport base i va
confirmar la bona notícia de la signatura del conveni de
col·laboració amb el club que garanteix una edició més de la
tradicional Ronda Ciclista al Maestrat, que el pròxim 17 de
maig complirà la seua 41a edició. La veterana entitat
benicarlanda, que presideix Arcadio Gregori, i que enguany
compleix el 60é aniversari de la seua fundació, compta per a
aquesta temporada amb 9 alumnes: 

-Daniela Grañana Sorlí: 8 anys – Promesa 2a any. 3a
temporada en l'escola. La temporada passada va ser 3a en
Gimcana i Campiona Provincial i Autonòmica en Carrera. 

-Andrea Grañana Sorlí: 8 anys – Promesa 2º any. 3a
temporada en l'escola. La temporada passada va ser 6a en

Gimcana i 5a en carrera. 
-Sara Grañana Sorlí: 13 anys – Infantil 1r any. 4a

temporada en l'escola. La temporada passada va ser 4a en
Gimcana i 4a en Carrera. 

-Marc Arnau Balaguer: 13 anys – Infantil 1r any. 10a
temporada en l'escola. La temporada passada va ser 6é en
gimcana i 6é en carrera. En 2008 i 2009 va ser Campió
Provincial de Gimcana i en 2009 medalla de bronze en el
Campionat Autonòmic. 

-Raül García Calvet: 13 anys – Infantil 1r any. 10a
temporada en l'escola. La temporada passada va ser
Subcampió Provincial en Carrera i 3r en Gimcana. En 2007 va
ser Subcampió Autonòmic en Gimcana. En 2010 i 2012
Campió Provincial en Carrera. 

-Óscar Albiol Giner: 4 anys – Gimcana 
-Iván Albiol Giner: 7 anys – Gimcana 
-Gerard Ballester Cardona: 8 anys – Gimcana 
-David Giner Arín: 9 anys – Gimcana 

Monitors: Ángel García, Pedro Arnau i Juan Diego
Grañana. 

L'escola té previst participar en totes les proves del
calendari provincial, de les quals organitza una, així com en
algunes del calendari autonòmic i compta per a això amb el
patrocini de Electro Hiper Europa, Electricitat Arcadio Gregori
i IFF Benicarló.

Presentació de l’Escola de Ciclisme de la Unión Ciclista Benicarló
text i foto VICENT�FERRER
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Aquesta setmana m'està costant molt posar-me a
escriure. Ja fa un parell de dies que li estic pegant voltes
i no sé ni com ni per on començar a omplir aquesta
pàgina. La pantalla en blanc de l'ordinador em fa pànic
perquè la veig més gran que en altres ocasions. No sé
com arribaré al final.

Al mateix temps, me n'adono de la ridiculesa d'aquest
maldecap que tinc. Com puc estar preocupat per
aquesta bajanada? Per aquesta i per totes les que ens
inventem dia a dia. Perdem lo temps pensant en
bovades, en hipotètics problemes que no ens deixen
viure. En ambicions, en enveges, en aparentar qui no
som. I tot això per a què? Per a no res, perquè passem
per la vida sense valorar allò que és important i que els
nostres "problemes" no ens deixen vore. Ara mateix la
cosa que menys m'importa és que el CDB va perdre al
camp del líder per un ajustat dos a un. Potser mentre
m'anava assabentant de com anava el marcador això
era molt important, perquè vam començar marcant a la

segona part. Però dilluns per la tarde tot va deixar de
tindre valor. Tot. Ricardo ens havia deixat per sempre.
Richard ja no ens abraçaria més. 

Però no vull pensar això. Vull pensar en els bons
moments que he passat al seu costat. Vull recordar el
seu somriure sincer i agraït, la seua força en la lluita
diària contra la malaltia, el seu bon humor. Vull sentir la
seua presència al camp de futbol, a les reunions, pel
carrer. Vull ser testimoni del seu treball, de la seua
generositat, de l'exemple que ens ha donat a tots els
que hem tingut la sort d'haver gaudit de la seua
companyia. L'empremta que ens ha deixat Ricardo la
portarem damunt la resta de les nostres vides. 

El millor homenatge que li podem fer és acudir en
massa tots demà dissabte a les sis de la tarde al
Municipal Pitxi Alonso. L'entrada és gratuïta, i es
vendran polseres solidàries, "Candeles", per la
investigació del càncer infantil. Ricardo ha estat molt
implicat en aquesta iniciativa.

Ho sento. No tinc més paraules. Sempre te
recordarem, amic!!

SEMPRE ET PORTAREM AL COR
textDelcastillo-Serrano




