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En el remodelat Circuit del Polígon El Collet es van
disputar durant el cap de setmana quatre curses
puntuables per al Campionat d'Espanya MX, amb una
important participació de pilots. Un circuit molt més ràpid
que l'anterior amb el que el públic ha eixit guanyant,
sobretot en les zones de salt espectaculars. La seguretat
en el circuit va estar a càrrec de Protecció Civil, Creu Roja
i Bombers i l'organització pel Moto Club Benicarló amb la
col·laboració de l'Ajuntament de la ciutat. 

La primera prova del nacional se celebrava el dissabte, en
la qual Víctor Puig, del Moto Club Segre aconseguia
proclamar-se Campió d'Espanya amb magnificència, ja que va
ser el dominador de les dues mànegues, estant acompanyat al
podi pel sevillà Kevin Vázquez i el de Càceres Alejandro
Pérez, que van rebre de mans del delegat de la RFEM, Josep
Alonso, els trofeus. 

Diumenge es van celebrar les altres tres proves. En MX
Femení recital de la madrilenya Gabriela Seisdedos Ramos,
sobre una Kawasaki, que es va imposar amb total autoritat en
les dos mànegues, seguida de Sara Coloret Fernández, del
Moto Club Noja i la malaguenya Mayte Nieto Fernández. 

Més espectacular va resultar la MXsub18, si bé des de les
primeres voltes el basc Iker Larrañaga prenia la capdavantera,
en les dos mànegues, deixant clar que la victòria final seria
seua. Després, la lluita entre Marc Sans i Francisco Haro va
mantenir l'interès dels afeccionats, ja que es van estar passant
continuament, guanyant cadascun d'ells una mànega, encara
que al final va ser Marc qui va pujar al segon lloc del calaix,
quedant així la classificació final. 

1 Iker Larrañaga Olano, Moto Club Guernika, Husqvarna. 
2 Marc Sans Soria, Tarragona, KTM. 
3 Francisco Haro Gutiérrez, Escuderia Castro Màlaga,

Yamaha. 

En la MX125, carrera dominada pel català Ubach Sala, al
que van aguantar ritme algunes voltes diversos perseguidors,
però a poc a poc va anar incrementant l'avantatge, passant la
lluita per la segona posició en el podi  que se l’assegurava el
madrileny Aparicio després de lluitar diverses voltes amb el
gallec Fernández García, quedant així la classificació: 

1 Simeó Ubach Sala Moto Club Berguedà, KTM. 
2 Adrián Aparicio Gallardo, Madrid, KTM. 
3 Rubén Fernández García, EP Rodamoto de Pontevedra,

KTM.

Intens cap de setmana de motocròs amb probes puntuables del Campionat d’España MX

text i foto VICENT�FERRER
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Inquietud entre els llauradors del nord de la província
pel veto per part de Rússia als cítrics valencians. Així ho
va fer saber el president de la cooperativa Benihort,
Miguel Pellicer Marzal, a l’eurodiputat de Compromís
Jordi Sebastián, durant la visita que va realitzar a les
instal·lacions. Pellicer va mostrar el seu temor per la
“problemàtica que pot suposar el veto rus per als cítrics
valencians durant la pròxima campanya” i també va
incidir en la necessitat que des de la Unió Europea es
potencien campanyes per a promocionar els productes
frescos.

En la reunió Sebastià, com membre de la Comissió
d'Agricultura del Parlament Europeu, es va oferir a tramitar
les peticions de les Cooperatives Agràries i a pressionar per
incloure els productes mediterranis dintre del programa
d'ajudes que la UE ha engegat. En aquest sentit va declarar
que “una sèrie de decisions polítiques han afectat a la relació
comercial amb Rússia, i als països mediterranis ens ha
enxampat de ple. El desequilibri entre els cultius
mediterranis i els continentals està clar, per tant fa falta altura
de mires per articular mecanismes i mesures de mercat
existents ja en l’UE, però que desgraciadament no
s'apliquen, quan estan precisament concebudes per a
èpoques de crisis com aquesta”, va sostenir l’eurodiputat de
Compromís. 

Per la seua banda, el secretari general de la Unió de
Llauradors i Ramaders de la Comunitat Valenciana, Ramón
Mampel, va destacar “la importància de ser proteccionistes
amb els nostres productes a Europa, perquè els productes
dels Estats membres siguen prioritaris, i aconseguir
alleugerir l'especulació de la gran distribució". Sebastià es va
comprometre “a ser la veu dels representants valencians del
sector primari en el Parlament Europeu i a lluitar contra el
greuge sofert pels productes mediterranis, que afecta
totalment a la nostra economia, per això i, en la mesura del
possible, farem des de l’Europarlament tota la pressió
perquè la Comissió incloga els nostres cítrics, caquis i
magranes entre uns altres, a dins del programa d'ajudes de
la UE”.

EL DESGOVERN VALENCIÀ

Davant la problemàtica agrària, José Císcar, portaveu del
govern valencià,  va indicar que «el conflicte internacional
entre Rússia, Europa i altres països, impliquen unes greus
conseqüències». En aquest sentit, va detallar que des del
govern valencià estan traslladant les seves dades i
«preocupació» al Govern central, «que és l'interlocutor
davant la Unió Europea, perquè s'implanten unes mesures
dirigides a pal·liar les conseqüències del veto». D'aquesta
manera, el conseller va indicar que el sector hortofrutícola
valencià sofrirà conseqüències molt negatives. Segons va
assenyalar, el passat any la Comunitat va realitzar

text REDACCIÓ

Camp benicarlando: després de la pedregada... el veto de Rússia 

L'embarcació Modark és la qual
s'ha dut el trofeu de la
Mandarina's Cup en la final de la
regata que tanca la Festa del Mar
de setembre. 

La cita, organitzada per l'Estació
Nàutica Benicarló-Peníscola ha
contat finalment amb la participació
de catorze embarcacions. La regata
s'ha repartit en dos grups. En el grup
B, l'embarcació que ha aconseguit
classificar-se primera va ser Deedee,
seguida del Karmiña-Agomar i el
Anaís, mentre que en el grup A
Modark s'ha dut el gat a l'aigua amb
la primera posició, seguit del Xé Quin
cafè, en segon lloc i Marina
Benicarló tercer. Les tripulacions de
les embarcacions participants han rebut un detall promocional,
mentre que les classificades han obtingut de mans de l'edil de
turisme de l'Ajuntament de Benicarló, María Ortiz un trofeu
commemoratiu. El trofeu de la Mandarina's Cup per obtenir el
primer lloc de la classificació general ha estat per a la nau
Modark, una embarcació amb llarg recorregut que ha assolit
adjudicar-se ja diversos trofeus. En aquest cas, ha estat
Antonio Horche, gerent del Pub Mandarina, patrocinador de

l'esdeveniment, qui s'ha encarregat de lliurar el guardó a la
tripulació guanyadora. La cita s'ha aprofitat també per a lliurar
els premis als guanyadors de la regata del cap de setmana
passat, el Trofeu Ciutat de Benicarló. Per descomptat, en el
lliurament de premis no van faltar els remojones de cava i els
manguerazos d'aigua... Sens dubte, la millor forma de lluitar
contra la calor del dia i concloure una nova edició de la Festa
del Mar.

text i foto REDACCIÓ

MODARK GUANYA LA MANDARINA’S CUP
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exportacions directes amb la Unió Europea per un valor total
de 151.000 milions d'euros. Per això, José Císcar va afirmar
que des de la Conselleria es va realitzar campanyes de
promoció dels productes autòctons de la Comunitat, per a
transmetre el missatge que «els valencians hem de ser els
primers clients dels nostres productes, que gaudeixen de
gran qualitat». Així mateix va dir que «nosaltres hem d'ajudar
als nostres lauradors i a la nostra economia». Entre els
productes que més sofriran les conseqüències del veto rus,
el conseller va destacar els cítrics, el raïm de taula, el caqui
o la magrana entre uns altres. El conseller va indicar que el
pròxim dia 5 de setembre se celebrarà un Consell de
Ministres Extraordinari «en el qual es prendran mesures
importants». 

ELS SINDICATS AGRARIS ES QUEIXEN... I AMB RAÓ

Quan els problemes s’amunteguen i s’agreugen, cal
“deixar-se de si agost és un mes de vacances, perquè cal
estar en el treball quan faça falta”. És el missatge que va
enviar el president de l'Associació Valenciana d'Agricultors
(AV-Asaja), Cristóbal Aguado, als responsables polítics en
general i al Govern de la Generalitat, en particular, davant
els greus problemes que està vivint el camp valencià: els
efectes de la sequera i els 138 milions d'euros que es poden
perdre pel veto del Govern de Putin als productes
agroalimentaris de la Unió Europea com resposta a les
sancions imposades a Rússia per la crisi amb Ucraïna.
“Estem molt descontents del comportament que els polítics
estan donant al sector agrari”, va apuntar Aguado. 

Al seu costat, el president de la Unió de Llauradors,
Ramon Mampel, va afegir que el sector no havia mantingut
cap reunió amb el president de la Generalitat, Alberto Fabra,
per a tractar aquestes qüestions que preocupen al sector.

“Que el president de la Generalitat agafe les seues funcions,
que té la responsabilitat de protegir els productes
valencians, els més afectats pel veto, després dels
andalusos”, va afegir Mampel. Dels 138 milions d'euros de
possibles pèrdues en les exportacions al mercat incipient de
Rússia, cada vegada més important per al camp valencià,
uns 100 milions es corresponen a productes
hortofructícoles. “Els qui paguem els plats trencats som els
llauradors, als quals se'ns anuncien ajudes que són
insuficients”, va assenyalar Aguado. Per això, va reclamar
una “negociació diplomàtica i política” a València, Madrid i
Brussel·les.

AJUDES INSUFICIENTS

Tant el dirigent d’AVA com el de la Unió han qualificat de
"insuficients" les ajudes de 125 milions anunciades per
Brussel·les. En aquest cas, el president de la Unió, Ramón
Mampel, ha proposat que els diners, a més de compensar el
veto, es destinen a recuperar el mercat perdut. Així mateix,
ha reclamat que es "limite" l'entrada de productes dels
països de preferència comunitària que comercien amb
Rússia, especialment Turquia, Egipte i El Marroc, "que seran
els tres primers productors que aniran al mercat rus". Que el
producte d’ací siga preferent en el mercat europeu limitant
l'entrada d'aquests països. 

LES CONSECUÈNCIES DE LA GUERRA RUSSA
CONTRA ELS NOSTRES PRODUCTES

La patronal hortofrutícola Proexport ha alertat  que les
exportacions espanyoles de meló i síndria estan sofrint les
conseqüències del tancament del mercat rus per al conjunt
de les fruites i hortalisses europees, ja que han perdut 35
milions d'euros des que Moscou va tancar el seu mercat. En
concret, les cotitzacions de les diferents varietats de meló i
síndria exportades sofreixen caigudes dràstiques de preus

d'entre un 55,56 % i un 40 % des de la
setmana 31 que es desencadena la crisi
amb Rússia fins a la data actual. Proexport
ho atribueix «tant de la pèrdua de mercat
rus com de la pressió exercida en els
lineals dels supermercats per tones de
fruita barata desplaçada del mercat rus
que empeny les cotitzacions en el seu
conjunt a la baixa i provoca la substitució
del consum de meló i síndria per altres
fruites». 

En carta remesa a la ministra
d'Agricultura, Isabel García Tejerina,
Proexport ja advertia d'aquesta situació i
sol·licitava al Ministeri que reclame, de la
Comissió de l’UE, la inclusió immediata en
aquests Reglaments d'ajudes  amés de
«l'accés d’aquests productors amb
plenitud de drets a tota mesura d'equilibri
de mercats i d'ajudes que contemple la
UE». 

ve de la pàgina anterior

El Benicarló no va començar molt bé la temporada.
Algú que no haja vist el partit i es deixe guiar només per
la fredor de les xifres del resultat (es va perdre 0 a 3)
podria afirmar que difícilment es pot treure cap conclusió
positiva amb un marcador tan evident. Si a més hi afegim
que els jugadors del San Pedro van llençar un baló al pal
encara semblarà més increïble que es puga pensar res de
bo. Però jo sí que vaig vore el partit. I Margot, i el papa. I
més de tres-centes persones més. I vam vore tots que el
que va passar sobre el terreny de joc sí que va ser
aproximadament just. Els forasters van dominar, van
controlar més i van xutar prou més. 

Per què goso dir que hi ha molt de marge de millora? Ara
n’exposaré algunes raons òbvies. Una. El Benicarló va sortir
amb una defensa en què no figuraven tres o quatre dels
presumibles titulars. Ni Víctor Esbrí, ni Óscar Seba, ni Héctor
Rodríguez. I si molt se m’apreta, ni Pepe Jiménez. No va ser
estrany doncs que els graueros arribaren amb certa facilitat a
la porteria que amb tant d’encert va defensar Guillamon. Per a
les posicions de davant es va fitxar un xiqüelo de Sant Jordi
que diuen que és un puntal dels bons però que encara
arrossegava una expulsió de la temporada passada. Més
encara, Carrillo no va poder ser titular perquè va arribar al
camp quan ja feia deu minuts que havia començat el partit. Tot
això vol dir que si el CDB amb sis teòrics suplents va ser capaç
de plantar-li cara a tot un San Pedro profusament reforçat cal
pensar que, sí, hi ha lloc per a l’optimisme. 

Ara mateix, anem els últims de la classificació i només hi ha
marge de millora. Per tant, per tant, cal pensar que aquest
primer patit oficial no va ser més una prolongació seriosa de la

pretemporada. Uns veïns de seient poc objectius de seguida
van llençar el crit al cel. Ai com patirem. Ens haurem de
reforçar si no volem perdre la categoria, que després costa
molt de tornar a pujar. Diu el papa que aquest és el caràcter
benicarlando, optimisme i ganes de col·laborar. Jo crec que no
patirem –això faltaria, patir pel futbol- i que amb la gent que hi
ha, es farà un campionat digne. 

El partit no va començar bé. Palanques va tornar a parlar en
castellà i només en castellà pels seus altaveus. Mal senyal,
ens vam dir tots. A la primera part el Benicarló va lluitar molt,
va tocar la pilota amb criteri i fins i tot es va apropar amb cert
perill a la porteria dl San Pedro. Però, ai, van xutar més que
nosaltres i ens en van marcar dos. No cal explicar com van
ser, que resultaria la descripció un innecessari exercici de
masoquisme. 

La represa va començar d’una manera ben diferent. Encara
no havia passat ni un minut que Carrillo es va quedar tot sol
davant el porter i va llençar el baló una miqueeeta desviadet.
La Margot i el papa ja s’estaven abraçant celebrant el gol.
Encara no havien passat dos minuts que una altra vegada
Carrillo va poder acurçar el marcador. I encara no havien
passat tres minuts que havíem passat del possible empat a
dos al zero a tres definitiu. I ací es va acabar el partit. Els de
fora a contemporitzar matant el temps i els nostres amb certa
desesperació darrere de l’esfèrica. 

Ara vénen dos partits seguits fora de casa. Molt de compte.
És fins i tot possible que no se’n guanye cap, però no s’ha de
tirar el carro pel perdregar. El Benicarló es jugarà la seua lliga
a casa i amb la gent que hi ha al planter no cal ser cap endeví
per saber que no farem riure. Ara Pedro Baca i companyia ha
de demostrar que són homes de futbol, que saben tindre
paciència i que han de confiar en la feina feta tant per la
mateixa junta com pel cos tècnic. 

text RODOLFO�SERRANO i PACO�DELCASTILLO

DEBUT DISCRET

El Benicarló no va començar
molt bé la temporada. Algú que
no haja vist el partit i es deixe
guiar només per la fredor de les
xifres del resultat (es va perdre
0 a 3) podria afirmar que
difícilment es pot treure cap
conclusió positiva amb un
marcador tan evident.
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LOCAL ESPORTS

El Sènior Femení del Club
Hándbol Benicarló va iniciar la
passada setmana els entrenaments
de pretemporada. El dissabte es
disputava el seu primer partit en la
pista del CH Perelló, on les catalanes
es van imposar per 21-15, després
d'un partit igualat en la primera part.
Després del descans es va notar la
falta de treball en els entrenaments i
les del Perello van sumar la victòria.
Aquest cap de setmana les
benicarlandes jugaran el seu segon
partit de pretemporada a la pista del
CH Tortosa. 

L'equip benicarlando, que militarà
la pròxima temporada en la Primera
Divisió Autonòmica, iniciarà la Lliga a
casa el 4 d'octubre amb la visita del
BM Alto Horno del Port de Sagunt.

text i foto VICENT�FERRER

El Senior Femení del Club Handbol Benicarló va iniciar la pretemporada

Les Escoles de Ciclisme de la província es van reunir el
cap de setmana passat a Vila-real per a realitzar les proves de
gimcana i carrera, en les quals la Unió Ciclista Benicarló va

obtenir bons resultats. Van destacar les victòries, en la carrera
disputada sobre un circuit urbà, de Daniela Grañana i Marcos
Alonso. També van participar en les proves Andrea Grañana,
Sara Grañana, Marc Arnau i Raúl García, tots acompanyats
de l'entrenador i monitors del club.

text i foto VICENT�FERRER

L’Escola de Ciclismo de la UC Benicarló va sumar bons resultats a Vila-real

Un total de 158 exemplars, entre
novel·les i llibres de viatges, història,
geografia o psicologia componen la
donació que la Biblioteca Municipal Manel
Garcia Grau ha fet a l'Escola Oficial
d'Idiomes de Castelló. Els volums són fruit
de diverses donacions anònimes fetes
durant els últims anys.

La Biblioteca Municipal Manel Garcia Grau
ha reordenat part del seu fons de llibres i ha
optat per fer una donació d'alguns exemplars
editats en alemany que es conservaven a
l'arxiu i que, per raons d'espai, resultava
impossible de mantindre. La donació a l'Escola
Oficial d'Idiomes consta de 158 exemplars, quasi tots del
gènere novel·la però també d'altres matèries com viatges,
història, geografia o psicologia, i s'han anat acumulant a la
Biblioteca a través de diverses donacions anònimes. La
Regidoria de Cultura, d'acord amb la direcció del centre, ha
decidit que els llibres es destinen a la Biblioteca de la seu
central de l'Escola Oficial d'Idiomes de Castelló, segons
l'acord a què s'ha arribat amb el departament d'alemany de
l'EOI. Tal i com s'estipula en el reglament de la Biblioteca, els
destinataris de les donacions poden ser associacions de la
localitat, les biblioteques dels centres educatius o els serveis
socials. En aquest cas, la direcció de la Biblioteca i la
Regidoria de Cultura han considerat més adient que els llibres
es destinen a l'EOI, que d'aquesta manera veurà reforçada la

seua col·lecció de llibres en alemany i podrà donar un major
ús als exemplars.

El 18 d’aquest mes comença la matrícula a l’Escola
Oficial d’Idiomes a Benicarló

El dia per a matricular-se per a estudiar en l'Escola Oficial
d'Idiomes (Aulari de Benicarló) serà el dijous 18 de setembre,
en l'àrea de cultura de l'Ajuntament. 

Des de les 08.30 a 10.00 hores podran inscriure's a
alumnes dels cursos anteriors de tres idiomes (anglès, francès
i italià). De les 10.00 a les 12,30 hores, els estudiants nous en
anglès. De les 12.30 a 13.30 hores, els nous estudiants de
francès. I des de les 13.30 les 14:00 hores, per als nous
estudiants d'italià.

text i foto REDACCIÓ/VICENT�FERRER

La Biblioteca dóna 158 llibres en alemany a l'Escola Oficial d'Idiomes
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OPINIÓ LOCAL

L'Ajuntament de Benicarló ha notificat als propietaris de dos
edificis del carrer San Jaume perquè en el termini màxim d'un
mes presenten en el consistori l'últim certificat d'inspecció
tècnica corresponent al referit immoble. El mal estat dels
habitatges ha obligat al consistori a actuar d'acord amb
l'Ordenança municipal reguladora del deure conservació i
rehabilitació dels immobles i de la inspecció tècnica periòdica
de construccions a Benicarló. Els propietaris haurien de
presentar l'informe tècnic i adoptar les mesures necessàries
per a garantir la seguretat i estabilitat de l'edifici. En aquest
sentit, el consistori ha advertit que en el cas de no aportar
aquest informe, l'ajuntament d'ofici procedirà a encarregar la
seua realització a un facultatiu competent, de manera que
amb aquest certificat es decidirà la incoació d'expedient de
ruïna, d'ordre d'execució de les obres de conservació o
rehabilitació que corresponguen o, si escau, l'arxivament de
les actuacions, sent les costes dels treballs de dita facultativa
a càrrec de la propietat de l'immoble. en un dels immobles el

executiu insta al propietari a adoptar les mesures necessàries
per a garantir la seguretat i estabilitat de l'edifici, previs els
informes i les autoritzacions que siguen preceptives, i en tot
cas, l'execució dels treballs de neteja i rehabilitació de la
façana de l'immoble que garantisquen la inexistència de risc
de caiguda sobre la via pública. L'executiu ha incidit que la no
revisió de l'estat de l'habitatge podria comportar la instrucció
del corresponent procediment sancionador que podria
constituir una infracció greu de la Llei urbanística valenciana,
per a la qual es preveu sanció de multa de 600 a 6.000 euros.

D’altra part, l'Ajuntament ha ordenat a uns propietaris que
demolisquen les obres realitzades en una finca situada en la
partida Puig. Els treballs portats a terme sense la preceptiva
autorització municipal consisteixen en una edificació de 8X5
metres i d'altura aproximada 2.50 metres. El consistori ha
donat un termini màxim d'un mes perquè retornen físicament
els terrenys i usos a l'estat anterior a la vulneració. A més ha
advertit als propietaris de l'immoble que l'incompliment de
l'ordre de restauració de la legalitat urbanística, donarà lloc a
les mesures previstes en la Llei urbanística Valenciana. 

NOTICIES URBANISTIQUES

text  NATÀLIA�SANZ

Abans de començar la vull felicitar pel
exemplar d'aquesta setmana. No es pense que és
només pel tema de la setmana, no. Aquesta
setmana he gaudit de tres pàgines de pes. Són
lectures que, quan has acabat, et deixen
profundament satisfet i amb la sensació d'haver
aprofitat el temps al màxim. I no em refereixo,
precisament, a la crònica del futbol, que és un
magnífic exemple del que no volem ningú com a
model a seguir o imitar. M'estalviaré comentaris
al respecte, però que quede clar que desentona
totalment amb els altres continguts de la revista.
Torno a dir que s'ho haurien de fer mirar, això del
becari-

Si, senyora meua. Quines tres col•laboracions les
d'aquesta setmana. Feia temps que no m'ho passava
tan bé. El comentari d'un llibre per San Abdón, tot un
luxe. Un altre comentari sobre el famós llibre del Ken
Follet, que sembla que el volen convertir en una
espècie de referent, amb edicions i més edicions en
tot tipus de format. Jo el vaig llegir i, en general,
coincideixo amb el senyor Lluch. Però en acabar de
llegir-lo, vaig tindre la immensa sensació d'haver
estat perdent els temps. Em va semblar una narració
extremadament simple, amb uns personatges
indefinits, poc treballats i amb una trama totalment previsible.
Per això penso que la darrera frase de la pàgina descriu a la
perfecció allò que diferencia un bon llibre d'una contalla
pretensiosa. Perquè per a mi això és aquesta novel·la, molt de
fum i no res al seu interior. Però el que més em molesta és
que la vulguen consagrar com una gran obra mestra quan no
ho és. Finalment, Joan Heras ens porta una veu que cal
escoltar i recordar. Com ell diu, una altra víctima d'un
particular punt de vista d'allò que havia de ser la cultura oficial
del règim pujolià. 

Ara només em queda animar als col·laboradors que fa
temps que estan desapareguts, que es lleven la manta del
damunt i tornen a omplir pàgines d'aquesta publicació. No em
cansaré de repetir que La Veu la fem entre tots, i no pot ser
que sempre siguen els mateixos els que omplen les fulles. Jo
ja se que ningú em farà cas, però ho deixo caure a vore si algú
pique.

Ja se que son molt pesat, però em sembla que som la
única colla que als nans o capgrossos els diem cabuts. No
vaig a entrar ara en definicions ni accepcions. Passo. Ho he
dit tantes vegades que fins i tot a mi em cansa. Però el que si
que podrien fer és encomanar una sèrie de caps amb la forma
del peix que porta el seu nom. Seria una forma fàcil de fer
quadrar a la perfecció el nom de la colla. Independentment

d'això, no hi ha dret a que passen lo calvari que estan patint.
Damunt, van uns pillets i els foten les begudes. Potser des de
l'ajuntament s'haurien de prendre una mica més d'interès
tenint en compte que es tracta d'una de les associacions que
més animen les festes.

Mire, senyora Garcia, no puc evitar somriure quan veig que
a uns pobres xicots, que portaven la furgoneta plana de
cossiets, els detinguen per un delicte contra la salut pública.
Jo no entenc quin delicte és tindre una planteta a casa. A més
a més fa unes fulles molt boniques. Jo en tinc una de menta.
Espero que no vinga ningú a emmanillar-me.

M'he fet un embolic amb això de la piscina municipal. La
única cosa que he tret en clar és que amb aquest tema
sempre acaba perdent l'ajuntament. Perquè suposo que les
empreses que la porten no tenen intencions de perdre diners.
És el de sempre, privatitzar els beneficis i socialitzar els
pèrdues.

És esgarrifós això de que un home es va carregar a un altre
perquè li molestava el seu gos i no el deixava fer la migdiada.
Quan veus casos com aquest, és quan et preguntes fins on
podem arribar les persones en un cas extrem, com ara patir
gana, no tindre recursos, perdre la feina...Què no seriem
capaços de fer pels nostres fills! Quan a un ja no li queda res,
no té res a perdre.

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

text EL LECTOR

Compromís de Maestrat-Ports ha constatat l’increment
en el nombre de picades i gravetat de les mateixes
produïdes pels mosquits tigre. “Per les circumstàncies
que siguen aquest estiu ha estat especialment actiu i
present aquesta espècie invasora originària del sud-est
asiàtic, que té activitat diürna i un comportament
agressiu, amb picades més nombroses i doloroses que
les dels mosquits autòctons”, assenyala Marta Sorlí,
portaveu comarcal de la formació.

“Hem tingut coneixement d’infeccions, al·lèrgies i reaccions
greus amb episodis de febre en xiquets i fins i tot sabem de
l’opinió d’alguns (pocs) turistes molt molestos per la seua
presència”, afegeix. Només per evitar molèsties així,
Compromís de les nostres comarques considera que s’hauria
d’engegar una campanya informativa dirigida cap a les
poblacions afectades amb la seua presencia amb
recomanacions de cara a impedir que proliferen els hàbitats
per a la seua reproducció, després de quedar rebutjades
alternatives com la lluita química per acabar amb la població
de mosquits tigre, per ineficaces.

Així, explica Sorlí “entitats com la Diputació de Tarragona
informen en la seua web a la població i als ajuntaments de la
necessitat d’evitar qualsevol envàs que continga aigua durant
un mínim de 10 dies, com gerros, joguines, plats de floreres
inundats, poals, embornals o piles de pneumàtics ja que és
allà on ponen els ous i creixen les larves i localitzar els punts
de risc dels municipis com fonts, cementiris o escoletes per fer
accions preventives de cara a reduir en estos llocs la densitat
del mosquit tigre. Ens pareix oportú donada la intensitat
d’aquest estiu que es plantegen mesures d’aquest estil de
cara a la propera temporada i on s’haurien d’involucrar les
autoritats responsables de la Salut Pública”, ha conclòs.

DEMANEN ACCIONS CONTRA ELS MOSQUITS TIGRE

text  NATÀLIA�SANZ
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COMARCA ESPORTS

La Diputació de Castelló organitzarà del 15 de
novembre al 14 de desembre les I jornades
Gastronòmiques de l'Oli i la Fruita seca al Maestrat davant
l'èxit de les quatre jornades supramunicipals que ja
organitza. Aquest tipus d'esdeveniments que impulsa la
institució provincial s'està consolidant com un dels
dinamitzadors més importants de l'activitat turística, en
haver suposat durant la primera meitat de 2014 un
impacte econòmic directe de 630.000 euros i 14.000
visitants per als pobles de la província. 

El diputat de Turisme d'Interior, José Pons, ha assenyalat
que “amb aquesta important línia d'actuació estem confirmant
que la gastronomia és un dels més importants atractius amb
els quals explica el nostre territori. A través de l'organització
d'aquestes jornades, se li ofereix al turista l'oportunitat no sols
de conèixer els nostres productes sinó a partir d'ells descobrir
també el patrimoni històric i cultural que tenim en els nostres
pobles”. 

Les I Jornades Gastronòmiques de l'Oli i la Fruita seca
tindrà lloc del 15 de novembre al 14 desembre en els
municipis del Maestrat. Participaran restaurants dels municipis

d'Albocàsser, Ares del Maestrat, Benassal, Càlig, Canet lo
Roig, Catí, Cervera del Maestrat, Culla, Les Coves de
Vinromà, La Jana, Rosell, Salzadella, Sant Jordi, Sant Mateu,
Sant Rafel del Riu, Santa Magdalena de Polpís, Serratella,
Tírig, Torre En Besora, Traiguera, Vilar de Canes, Vilafranca i
Xert. 

Pons ha destacat que amb el sorgiment de nous
esdeveniments gastronòmics en la província “s’està
demostrant com la gastronomia dels nostres pobles és un
important atractiu turístic, i que l'esforç tant d'establiments com
de les associacions professionals i institucions per coordinar
jornades de qualitat s'està veient reconegut. És una aposta del
president Moliner per impulsar el posicionament dels nostres
productes a través de la marca-guia Castelló Ruta de Sabor, i
fer-ho també a través de la consolidació d'aquestes jornades
és un punt importantíssim per al nostre turisme”. 

En aqueix sentit, del 18 d'octubre a l'1 de desembre tindran
lloc les III Jornades Gastronòmiques de Bolets, Carn i
Productes de la Tardor als Ports. Concretament participaran
restaurants dels municipis de Castell de Cabres, Castellfort,
Cinctorres, Forcall, Herbers, La Pobla de Benifassà, La Mata
de Morella, Morella, Olocau del Rei, Palanques, Portell de
Morella, la Todolella, Vallibona, Vilafranca, Villores i Zorita. En
2013 van participar 12 restaurants.

La Diputació potencia les Jornades Gastronòmiques de la Tardor al Maestrat

text VICENT�FERRER  foto ARXIU�JORNADES�CARXOFA

La Regidoria d'Esports ha instal·lat
a les Pistes d'Atletisme un nou
saltòmetre que millorarà la pràctica
del salt de perxa, tant per a
entrenaments com per a
competicions oficials. També ha
adquirit una cadira de rodes adaptada
perquè les persones amb mobilitat
reduïda que practiquen natació
puguen dutxar-se després dels
entrenaments o competicions.

El pla d'inversions per a millorar les
instal·lacions esportives de Benicarló
continua sumant actuacions. Les dos
últimes les ha presentat avui el regidor
d'Esports, José Joaquín Pérez Ollo, que
ha assegurat que el manteniment
adequat i la millora constant de totes les
instal·lacions esportives de la ciutat és un dels principals
objectius de la Regidoria d'Esports. La primera actuació ha
estat la d'instal·lar a les Pistes d'Atletisme un nou saltòmetre
per a la pràctica del salt de perxa, un esport que cada dia
suma més adeptes a Benicarló. Es tracta d'un model d'última
generació, subministrat per una empresa de reconegut
prestigi internacional, que permet adaptar la distància de la
barra, tant en alçada com en proximitat al saltador, en funció
de les necessitats de cada esportista. La inversió ha estat de
3.400 euros. L'altra inversió ha estat l'adquisició d'una cadira

de rodes que servirà perquè les persones amb mobilitat
reduïda puguen dutxar-se en les condicions adequades en els
vestidors de la Piscina Municipal. La cadira, realitzada en
plàstic i materials inoxidables, facilitarà la higiene a les
persones discapacitades i evitarà que hagen d'utilitzar les
seues cadires, que no estan preparades per a mullar-se. El
cost de la cadira ha estat de 1.240 euros. El regidor d'Esports
ha assenyalat que les dos inversions són "necessàries i
imprescindibles" i que tindran una "rendibilitat social" molt
superior al seu cost econòmic.

text i foto REDACCIÓ

Esports inverteixen en la Piscina Municipal i les Pistes d'Atletisme
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una espina que tinc clavada”.... Mira, tu! I què en farà, del
deute? Condonar-lo, que diuen ara?

L’arbret
Mireu a al fotografia que frondós s’ha fet l’arbre que

van plantar davant de La Farola, i això que de menudet
pareixia poca cosa. Però, és clar, ben regadet, ben
alimentat, sempre sota la tutela dels diligents tècnics
d’aquell centre, que l’han fet créixer més recte que un fill
lluny de males influències, allí el tenim ben robust, tot i
que una mica baixet. Potser un pèl massa, tant que quan
passes per sota has d’enclavar el cap entre els muscles
si no vols que el passen les fulles com un capot... Home,
que no hi ha ningú que el puga aclarir (o podar, que en
diuen ara)? Va, feu-nos quedar bé, que sempre que
senyalem un problema d’aquests, aneu i el solucioneu.

ve de la pàgina anterior

La Guàrdia Civil ha detingut a dues dones, veïnes de
Benicarló, com suposades autores d'un delicte
d'usurpació en habitatge i robatori en un domicili. 

L'actuació de la Guàrdia Civil es va iniciar el dia 24 i 27
d'agost quan dues persones van denunciar respectivament
en la caserna de la Guàrdia Civil de Benicarló, que en un
habitatge de la seua propietat es trobaven residint dues
dones sense el seu consentiment, i l'altra persona va
participar que en la terrassa contigua de l'habitatge ocupat
per les dues dones es trobaven diversos objectes que va
reconèixer com seus, i que a l'accedir al seu domicili en
l'envà que delimita les dues edificacions havia un forat
d'accés mitjançant el procediment del “butrón”.
Immediatament els agents van iniciar una investigació per a
esclarir els fets, que va donar com resultat la identificació i
detenció de dues dones de 22 i 24 anys d'edat, ambdues de
nacionalitat espanyola, com suposades autores d'un delicte
d'usurpació i altre de robatori amb força en les coses. A una
de les detingudes li figurava una recerca i detenció per part
del Cos Nacional de Policia de Miéres (Astúries), per trobar-
se implicada en un delicte de estafa. Les detingudes
juntament amb les diligències instruïdes van passat el dia 2
de setembre a la disposició del Jutjat d'Instrucció nombre 3
de Vinaròs. L'actuació ha estat realitzada per efectius de la
Guàrdia Civil de Benicarló.

text  NATÀLIA�SANZ

SUCCESOS

AGENDA
EXPOSICIONS MUCBE

Exposició «Peiró Coronado: pintura,
música i poesia» (fins al 21 de setem-
bre).

SETEMBRE

Dissabte 20

18.00 h Activitats de la Llum. Visita
dinamitzada pel centre històric de
Benicarló. Un carceller, un alcalde, una
llauradora i un frare us explicaran de
primera mà els seus edificis. Inici de la
visita: Pl. de Sant Bartomeu. A càrrec
de l'Associació Cultural Pere de
Thous. Organitza: Regidoria de
Cultura.

Diumenge 21
11.00 h Activitats de la Llum. Visita dra-
matitzada al Poblat Ibèric del Puig de
la Nau, a càrrec de l'Associació
Cultural Pere de Thous. Inscripcions
prèvies al Mucbe. Organitza: Regidoria
de Cultura.

Dimarts 23
17.00 h Taller de sexualitat «Si cuides
les emocions, cuidaràs la salut», a
càrrec de Creu Roja Joventut. Dirigit a
joves entre 13 i 17 anys. Local
Generacció (c. del Crist de la Mar, 47).
Organitza: Regidoria de Benestar
Social, Programa Generacció.

Divendres 26
19.00 h Inauguració de l'exposició
d'escultura «Línia dominat, volum inva-
sor», d'Iñaki Ruiz de Eguino (fins al 7

de desembre). Mucbe. Organitza.
Regidoria de Cultura.

Dissabte 27
17.00 h AvivaJoc, Festa del Joc i del
Joguet en Valencià. Tallers, actua-
cions, estands de llibres i joguet, per a
xiquets i xiquetes i pares i pares (fins a
les 20.00 h). Consulteu la programació
completa a www.ajuntamentdebenicar-
lo.org/avivajoc. Organitza: Aviva,
Agència de Promoció del Valencià.

20.00 h Inauguració de les III
Jornades del Pinxo del Peix i Polp de
Llotja de Benicarló (fins al 5 d'octubre).
Pl. de la Constitució. Organitza :
Regidoria d'Agricultura, Camins i
Pesca.

La Policia Local de Benicarló s'ha
adherit a la Campanya que, des del dilluns
8 al diumenge 14 controlarà l'ús del
cinturó de seguretat i els sistemes de
retenció infantil en els vehicles.

El cinturó de seguretat és un element
bàsic i fonamental de la seguretat vial i
reduïx a l0a meitat el risc de mort en cas
d'accident. El coixí de seguretat no és eficaç
si no es complementa amb la utilització del
cinturó de seguretat. El cinturó de seguretat i
el coixí de seguretat estan pensats per a
funcionar de forma complementària. No
utilitzar-lo en els seients del darrere suposa
un gran risc. En un impacte frontal, la
probabilitat que un ocupant dels seients de
darrere copegi mortalment a altre passatger
dels seients de davant pot ser fins a 8
vegades major. No dur posat el cinturó de
seguretat és, juntament amb la velocitat i la
conducció sota els efectes de l'alcohol, un
dels principals factors de risc en la carretera.

CAMPANYA ESPECIAL SOBRE CINTURÓ DE SEGURETAT
text  i foto REDACCIÓ

mail: veubenicarlo@gmail.com



paper damunt la barra del xiringuito
o en mans d’algun client. Ja voreu,
ja!

Que no soparem pel Ramadà?
Recordeu que fa unes setmanes

parlàvem d’una mena de sopar
magrebí? Doncs un tafaner que de
dates i festes, del tipus que siga,
sembla que n’entén més que qui va
voler apuntar-se al dit sopar, ens ha
assegurat que les dates no
quadren. I així, disculpant-se pel fet
que va llegir la notícia una mica amb
retard per les vacances i viatges que
havia tingut, i per això no ho havia
pogut explicar-ho abans, ens ha dit
que si volem que  Lluch ens invite a
un sopar coincidint amb el ramadà,
que ho tenim una mica complicat. I
així ens ha explicat que si esperem
que ens convide a sopar per a sentir
recitar (millor que cantar, encara a
nosaltres ens sembla música)
l’Alcorà pel ramadà, al mes d’agost,
ho tenim ben clar. Que no soparem!
Que cada any el mes del ramadà
s’avança 13 dies i per això, si
enguany va acabar a finals de juliol,
vol dir que l’any que ve acabarà pels
voltants del 17 de juliol, un dia dalt o
baix, si fa o no fa. I així ja ens ha dit
que cal demanar-li-ho abans. De
tota manera, un vegada posats, es
podria proposar que el menú fos
magrebí. Ja seria rodó, no? De totes
maneres, deu parlar per ell, que
segurament deixa de sopar  a partir
del 15 de juliol, la resta tots arribem
amb bona gana al dia de sant Aleix i
santa Carlota.

Regressions 
Curiosa, si més no, pel que es

pot interpretar, la pintada que es pot
veure a la fotografia que us
ensenyem i que dóna peu a aquesta
tafaneria. Com deia una tafanera
(què us penseu que els tafaners
només som homes... doncs, no!),
mola reconèixer les nostres
debilitats, tot i que siga escrites en
una paret. I és que parafrasejant
una mica l’anunci més famós de
salvaeslips, la pintada reflecteix el

que la nostra societat masclista
representa. Tenint en compte que
per aquestes contrades, com a molt,
et podies trobar només les d’alguns
arreplegats que embruten les
façanes, aquesta, sens dubte
significa un canvi substancial pel
que fa al contingut i en fa recordar
les ja clàssiques dels anys 70 o 80.
Potser caldrà recórrer a aquelles
iniciatives i als mateixos lemes ara
que tant ideològicament com
socialment se’ns vol imposar una
mena d’involució cap al temps de
l’amor con los huevos revueltos... 

Anem sobrats
Aquesta setmana passada els

tafaners, que ho remirem tot, ens
vam quedar una mica sorpresos,
només una mica (ara després ho
entendreu), al llegir la notícia on els
socialistes indicaven que els
arrendataris actuals de la piscina
municipal només han pagat, del
cànon que tenen estipulat des que
se’n van fer càrrec allà pel 2008,
dos anualitats. Bo, eh! Això sí que
és fer negoci a costelles de l’erari
públic. Per mesos seria com un
lloguer de vora 1.100 euros que
hauria d’haver anat a parar a la
nostra malmesa economia local.
Però va tu i resulta que no se sap
per quina raó durant quatre anyets a
la casa gran han mirat cap un altre

lloc i els 52.000 eurets de res que
hauríem d’haver rebut, miquitanyes
que dirien alguns, els hi perdonem...
perquè són molt bons arrendataris.
No res, com quan a l’època de
Marzal i d’alcalde Mundo, si fa o no
fa, que passava el mateix i encara
ara estem per esperar que facen el
gimnàs que s’havia de fer. Els
populars són així d’esplèndids...
amb qui ells volen, no?

I som esplèndids
I continuant amb la mateixa

esplendidesa PoPular, si els
primers, els anteriors del 2008 eren
espavilats, i els d’ara no diguem,
nosaltres encara ho som més, ara,
damunt els hi paguem una cadira
adaptada perquè els discapacitats
es puguen dutxar. Compte, no ens
interpreteu malament, no diem que
la cadira no siga necessària, tot el
contrari, ens pareix perfecta la
idea... tot i que qui l’hauria de pagar,
per donar un millor servei al seus
usuaris, que és el que ha de ser,
seria el que ara ostenta
l’arrendament de la piscina, no? Ja
no és que els perdonem 52.000
euros... és que ara, damunt, els
paguem en espècie 1.240 euros,
que és el cost de la cadira. Increïble
és poc! Ací ens sobren els diners
sembla, i després diu el regidor que
no traure a licitació la piscina “és

ve de la pàgina anterior
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SALVADOR MACIP I CHRIS WILLMOTT. 
Jugar a ser déus. 

(Els dilemes morals de la ciència).
Edicions Bromera. Alzira. 2014.

Salvador Macip (Blanes, 1970), és doctor en
Genètica Molecular i dirigeix un grup de recerca sobre
el càncer a la Universitat de Leicester (Regne Unit).
Chris Willmott (Guildford,
Regne Unit, 1967), va fer el seu
doctorat a la Universitat de
Leicester sobre la resistència
als antibiòtics, i és professor
del seu Departament de
Bioquímica. Ell són els autors
d’aquest llibre que va estar
guardonat amb el Premi
Europeu de Divulgació
Científica Estudi General.

Els últims anys els estudis en
el camp de la biomedicina han
assolit uns avenços extraordinaris,
això que en molts casos significa
una solució per a moltes malalties
greus i per tant un major benestar
per a la societat en general,
planteja al mateix temps
problemes ètics de difícil resposta.

Podem crear nens a mida?
Podem anar fabricant peces de
recanvi per al nostre cos? Es pot
permetre que els atletes prenguen
substàncies dopans si aquestes
no tenen uns efectes secundaris greus? Si es troba un
mètode d’allargar la vida, qui hi podrà tenir accés?
Voldries ser clonat després de morir? Té dret la policia a
conèixer l’ADN de tots els ciutadans? Aquestes i altres
qüestions es plantegen en aquest llibre.

Jugar a ser déus consta de vuit capítols i un apèndix.
Tots tenen la mateixa estructura. En primer lloc se’ns
planteja una història de ficció, a partir de possibilitats que
té avui la ciència o que està en vies de tenir en un temps
molt pròxim. Per exemple, en el primer capítol se’ns
presenten uns pares sords que demanen a un metge fer
una fecundació in vitro i tenir també un nen sord. A partir
de la ficció els autors ens plantegen una sèrie de
qüestions de caràcter moral i inclouen la definició d’unes
quantes paraules tècniques relacionades amb el tema a
tractar.

A partir d’ací se’ns explica l’estat actual del
coneixement científic en el tema tractat, se’ns parla dels

beneficis que hi aporta, però també dels possibles
inconvenients, dels debats morals que s’hi propicien, i
sovint se’ns expliquen casos polèmics en l’aplicació
d’aquests nous descobriments científics. Es clouen els
capítols amb un seguit de qüestions a favor i en contra per
al seu desenvolupament. 

Els autors no donen una resposta a les preguntes
que hi formulen, però ens donen unes eines per a que
siguem capaços de reflexionar. Sovint els mitjans de
comunicació acostumen a donar les notícies científiques

amb un grau molt elevat de
sensacionalisme aprofitant-se de
la falta de coneixement dels
lectors i possiblement del redactor
que ha elaborat la notícia. El llibre
ajuda a destriar el gra de la palla
en aquest aspecte.

També ajuda a desfer alguns
mites propiciats per pel·lícules o
per les llegendes urbanes. Avui en
dia els mecanismes de control
sobre els estudis científics són
més seriosos del que han estat en
la vida.  O quan es parla dels
interessos econòmics de les
farmacèutiques. Així se’ns diu que
només un 4% dels estudis
fraudulents que s’han retirat de
revistes científiques havien estat
patrocinats per una companyia
farmacèutica. 

També es denuncia que de
vegades la difusió de fraus
científics poden afectar la vida de
moltes persones. Així, l’any 1998
el dr. Andrew Wakefield que

associava la vacuna triple vírica (contra la xarampió, la
rubèola i la parotiditis) amb l’autisme. Malgrat que amb el
temps es va demostrar que l’estudi havia utilitzat mètodes
irregulars, molts pares van deixar de vacunar els seus fills,
de manera que el percentatge de nens immunitzats al
Regne Unit que era del 98% als anys noranta del segle
passat, al principi d’aquesta dècada era del 78%, i en
algunes zones com Londres, va caure fins a 50%,
augmentant espectacularment els casos de nens que han
adquirit aquestes malalties.

Jugar a ser déus és un magnífic llibre de divulgació
científica, assequible a qualsevol tipus de lector, no cal ser
un entés en aquests temes per a llegir-lo. De forma ben
documentada i al mateix temps amena, ens aporta una
informació seriosa per a que cadascú de nosaltres ens
puguem fer una opinió davant dels descobriments
científics espectaculars dels darrers anys.

CIÈNCIA I ÈTICA
text  JOSEP�MANUEL�SAN ABDÓN

Llibres
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Regatistes 
La veritat és que la regidora

popular benicarlanda Maria Ortiz
s’ho curra de debò això de sortir a
les fotos. Mireu la que us ensenyem
aquesta setmana, amb un conjunt a
joc amb la resta del personal de la
regata Mandarina’s (glups!).
Apropiat el vestidet i ella sempre
amb la millor cara, sens dubte. Les
xicones amb el gorret i samarreta
clàssica de ratlles blaves de
marineret (ací només ho veureu en
gris), amb una faldilla ben curteta
per la calor, tot a conjunt i ensenyant
pernil, però ella, com no podia ser
d’altra manera, casta, ensenyant
només el genoll amb el seu vestit a
ratlles marineres... també a conjunt.
Sens dubte una bona elecció. Això
sí, el posat de totes elles, un gest
clàssic de la telegènia... inclosa ella.
La llàstima, no haver-se posat el
barret per arrodonir la composició.
Hagués quedat... De tota manera, el
debat tafaneril sobre la instantània

el va tancar un tafaner despistat
quan va indicar que hi havia un
llibre... La pija con el vestidito de
rayas... En fi, ja sabeu que la
majoria, per ací, no tenim un paladar
literari massa fi i llegim qualsevol
paper que vinga relligat.

La Vos de Benicarló?
Mare meua quin desficaci s’ha

muntat con “La voz de Benicarló”.
Sí, el que llegiu, La voz de
Benicarló, que és com van citar el

nostre setmanari, va sortir dilluns
passat, dia 8, a l’episodi del
“Chiringuito de Pepe”! Osti tu, quin
enrenou s’ha muntat al sortir el
nostre pamflet en versió espanyola,
al xiringuito eixe que sembla tenir
més audiència que els telenotícies.
Mira, famosa que han fet La Veu.
Ara, si el tema de l’anterior
comentari ja va encetar un debat
tafaneril dels bons, ara que hem
pegat el salt a la fama, la cosa se
n’ha sortit de mare. Un dient que si
ha estat la mà del faraó Kuenka que
ha intercedit, altre que si ha estat
gràcies al còmic de l’altre dia dedicat
al xiringuito, un més que si estàvem
endollats, com deia un tafaner...
“brutal”. Ens quedem curts amb els
adjectius! Mireu si la cosa ha arribat
lluny que ja s’està fent una
delegació tafanera per anar al
rodatge i portar-los La Veu en mà al
guionistes. Tot i que segur que fa
riure la cosa... igual sortim però
aquesta vegada amb l’edició en

text LA COLLA DE TAFANERS

Això deia un molt bon amic, mentre preníem un
gintònic en agradable companyia. És una persona
d'idees constructives sobre llengua, que intenta
emprar el valencià tant a nivell privat com públic. Però
em deia que es trobava amb molts dubtes i
vacil·lacions quan escrivia, i que aquesta inseguretat
es devia a aquest fet: "És que natros no parlem bé i,
és clar, ens costa molt més".

Heus ací un prejudici molt arrelat entre els parlants
habituals de valencià, no només ací al Maestrat, sinó en
general a tot el País Valencià, i potser encara en altres
llocs on no se senten identificats amb la parla oriental, la
de les comarques de Barcelona i Girona, que és la que
gaudeix de major difusió en els mitjans. Aquí al nostre
territori el complex d'inferioritat encara s'agreuja més,
perquè estem lluny dels dos grans centres lingüístics, que
són Barcelona i València. Hi ha qui creu que no parla bé
perquè no diu "sigui"; d'altres, com el meu amic, creuen
que parlen malament perquè no pronuncien les erres
finals com a València.

Doncs bé, cal dir-ho molt clar, perquè hi ha molta gent
confosa: ací parlem molt bé, i no tenim res a envejar ni als
de Mataró ni als d'Ontinyent. De fet, tothom parla bé, no hi
ha cap territori on parlen millor que en cap altre. Tots els
accents són bons, és tant valencià i català pronunciar la
erre de "cantar" com no pronunciar-la, com fem nosaltres.
Una cosa és la llengua oral, i l'altra la llengua escrita, i cal

deixar de banda un altre prejudici, que el meu amic
expressava així: "Allò que està ben dit és quan es parla
com s'escriu, no?". Doncs no necessàriament. Escrivim la
erre final, però no la pronunciem, i això és una convenció
que hem establit, igual que escrivim les hacs i són mudes.

El problema és que la normativa acaba influint en la
percepció que els parlants tenen sobre allò que parlen, i
potser això és inevitable en els processos de
normalització. Per això cal fer, com es diu ara, molta
pedagogia, i no deixar que la gent crega que la seua
manera de parlar és “incorrecta”, perquè això acaba
perjudicant l'ús de la llengua. I no és cert: tinc molt amics
i coneguts tant de Barcelona com de les comarques
centrals valencianes, i us asseguro que tampoc parlen la
manera suposadament "correcta" de la llengua.
Simplement, perquè l'estàndard no el parla ningú. O el
parlem tots una mica.

Hem de sentir més orgull per les formes que emprem,
apujar la nostra autoestima lingüística. No amb un
sentiment particularista, que ens allunye de la llengua
comuna dels germans del nord i del sud, perquè això seria
limitar-nos i empobrir-nos, tancar-nos en el nostre petit
clos i acabar pensant que la nostra llengua només és per
anar per casa. Res d'això: el nostre parlar és una
aportació de primera a la llengua comuna, i aquesta és
una llengua normalitzada que ens permet llegir i escriure
sobre qualsevol cosa, ens permet comunicar-nos amb el
món. Acceptar-nos a nosaltres mateixos i estar satisfets
de la nostra singularitat és el primer pas per a ser
universals.

Natros no parlem bé
text  CARLES�LLUCH 

http://elsexilis.blogspot.com
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Panissola: Una panissola de benvinguda i sense
cap acritud als del partit polític de PODEM (?)
(PODEMOS seria millor en el seu logo, no?), que ens
han enviat una nota de premsa escrita només en
CASTELLÀ... la foto que l’acompanya tampoc es veu
massa bé, pero la publiquem perque no volem que
pensen que els fem cap boicot (dit en el seu idioma
revolucionari). Esperem que la propera nota siga, al
menys, bilingüe.

M I S C E L · L À N I A

De la pedregada al veto rus passant per la
feblesa autonòmica

Certament, el camp de les nostres comarques en
general, i el benicarlando en particular, no guanya per a
disgustos. El passat mes el nostre camp va sofrir una de
les pitjors pedregades que es coneixien des de fa temps
deixant, algunes zones, completament malmeses, per
no dir a l’UVI.

El mal fet a les nostres hortalisses i cítrics llavors va ser
tan important que ara només li faltava la puntadeta final del
veto rus als nostres productes hortícoles pel conflicte armat
entre Ucraïna i Rusia i les sancions de la Unió Europea a
aquest últim.

La visita de l’eurodiputat de Compromís, a la Comissió
d’Agricultura, Jordi Sebastian a les instal·lacions de la
cooperativa Benihort només fa que certificar que la greu
problemàtica del camp benicarlando, i per extensió, de tot el
nord de Castelló, cal tenir-la molt en compte de cara al futur
atés que el que ens juguem és la sort de tot el sector primari
de la zona.

Els més de 130 milions d’euros de pèrdues que els
sindicats han previst per aquest veto seran un llastre massa
gran perquè el sector no es ressentisca després de la traca
que va representar la pedregada del mes passat. És per això
que la xifra d’ajudes que la Unió Europea ha ficat damunt de
la taula, 125 milions d’euros, resulta completament
insuficient i seria com voler tallar, amb una “tirita”, una
hemorràgia massiva. Però el més trist d’aquesta situació ja
no és que les ajudes siguen completament insuficients, el
més trist és el fet d’adonar-nos altra volta com els nostres
polítics més propers, en comptes de trencar-se la cara pels
seus, li traslladen la pilota a Madrid esperant que aquest
solucione el problema. 

Esta molt bé dir que «els valencians hem de ser els
primers clients dels nostres productes, que gaudeixen de
gran qualitat», això, els d’ací ja fa temps que ho sabem, però
ara, davant d’aquesta situació de constrenyiment severa, els
nostres polítics locals i autonòmics el que cal és que actuen
amb contundència anant on siga. I si quan toques a la porta
no et contesten... doncs la tires.

Ja no es pot anar amb mitges tintes mentre productes
d’altres estats no europeus inunden el nostre mercat o es
fan amb el que ara ens hem vist obligats a deixar. Ens hi
juguem massa!
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La veritat és que la regidora

popular benicarlanda Maria Ortiz
s’ho curra de debò això de sortir a
les fotos. Mireu la que us ensenyem
aquesta setmana, amb un conjunt a
joc amb la resta del personal de la
regata Mandarina’s (glups!).
Apropiat el vestidet i ella sempre
amb la millor cara, sens dubte. Les
xicones amb el gorret i samarreta
clàssica de ratlles blaves de
marineret (ací només ho veureu en
gris), amb una faldilla ben curteta
per la calor, tot a conjunt i ensenyant
pernil, però ella, com no podia ser
d’altra manera, casta, ensenyant
només el genoll amb el seu vestit a
ratlles marineres... també a conjunt.
Sens dubte una bona elecció. Això
sí, el posat de totes elles, un gest
clàssic de la telegènia... inclosa ella.
La llàstima, no haver-se posat el
barret per arrodonir la composició.
Hagués quedat... De tota manera, el
debat tafaneril sobre la instantània

el va tancar un tafaner despistat
quan va indicar que hi havia un
llibre... La pija con el vestidito de
rayas... En fi, ja sabeu que la
majoria, per ací, no tenim un paladar
literari massa fi i llegim qualsevol
paper que vinga relligat.

La Vos de Benicarló?
Mare meua quin desficaci s’ha

muntat con “La voz de Benicarló”.
Sí, el que llegiu, La voz de
Benicarló, que és com van citar el

nostre setmanari, va sortir dilluns
passat, dia 8, a l’episodi del
“Chiringuito de Pepe”! Osti tu, quin
enrenou s’ha muntat al sortir el
nostre pamflet en versió espanyola,
al xiringuito eixe que sembla tenir
més audiència que els telenotícies.
Mira, famosa que han fet La Veu.
Ara, si el tema de l’anterior
comentari ja va encetar un debat
tafaneril dels bons, ara que hem
pegat el salt a la fama, la cosa se
n’ha sortit de mare. Un dient que si
ha estat la mà del faraó Kuenka que
ha intercedit, altre que si ha estat
gràcies al còmic de l’altre dia dedicat
al xiringuito, un més que si estàvem
endollats, com deia un tafaner...
“brutal”. Ens quedem curts amb els
adjectius! Mireu si la cosa ha arribat
lluny que ja s’està fent una
delegació tafanera per anar al
rodatge i portar-los La Veu en mà al
guionistes. Tot i que segur que fa
riure la cosa... igual sortim però
aquesta vegada amb l’edició en

text LA COLLA DE TAFANERS

Això deia un molt bon amic, mentre preníem un
gintònic en agradable companyia. És una persona
d'idees constructives sobre llengua, que intenta
emprar el valencià tant a nivell privat com públic. Però
em deia que es trobava amb molts dubtes i
vacil·lacions quan escrivia, i que aquesta inseguretat
es devia a aquest fet: "És que natros no parlem bé i,
és clar, ens costa molt més".

Heus ací un prejudici molt arrelat entre els parlants
habituals de valencià, no només ací al Maestrat, sinó en
general a tot el País Valencià, i potser encara en altres
llocs on no se senten identificats amb la parla oriental, la
de les comarques de Barcelona i Girona, que és la que
gaudeix de major difusió en els mitjans. Aquí al nostre
territori el complex d'inferioritat encara s'agreuja més,
perquè estem lluny dels dos grans centres lingüístics, que
són Barcelona i València. Hi ha qui creu que no parla bé
perquè no diu "sigui"; d'altres, com el meu amic, creuen
que parlen malament perquè no pronuncien les erres
finals com a València.

Doncs bé, cal dir-ho molt clar, perquè hi ha molta gent
confosa: ací parlem molt bé, i no tenim res a envejar ni als
de Mataró ni als d'Ontinyent. De fet, tothom parla bé, no hi
ha cap territori on parlen millor que en cap altre. Tots els
accents són bons, és tant valencià i català pronunciar la
erre de "cantar" com no pronunciar-la, com fem nosaltres.
Una cosa és la llengua oral, i l'altra la llengua escrita, i cal

deixar de banda un altre prejudici, que el meu amic
expressava així: "Allò que està ben dit és quan es parla
com s'escriu, no?". Doncs no necessàriament. Escrivim la
erre final, però no la pronunciem, i això és una convenció
que hem establit, igual que escrivim les hacs i són mudes.

El problema és que la normativa acaba influint en la
percepció que els parlants tenen sobre allò que parlen, i
potser això és inevitable en els processos de
normalització. Per això cal fer, com es diu ara, molta
pedagogia, i no deixar que la gent crega que la seua
manera de parlar és “incorrecta”, perquè això acaba
perjudicant l'ús de la llengua. I no és cert: tinc molt amics
i coneguts tant de Barcelona com de les comarques
centrals valencianes, i us asseguro que tampoc parlen la
manera suposadament "correcta" de la llengua.
Simplement, perquè l'estàndard no el parla ningú. O el
parlem tots una mica.

Hem de sentir més orgull per les formes que emprem,
apujar la nostra autoestima lingüística. No amb un
sentiment particularista, que ens allunye de la llengua
comuna dels germans del nord i del sud, perquè això seria
limitar-nos i empobrir-nos, tancar-nos en el nostre petit
clos i acabar pensant que la nostra llengua només és per
anar per casa. Res d'això: el nostre parlar és una
aportació de primera a la llengua comuna, i aquesta és
una llengua normalitzada que ens permet llegir i escriure
sobre qualsevol cosa, ens permet comunicar-nos amb el
món. Acceptar-nos a nosaltres mateixos i estar satisfets
de la nostra singularitat és el primer pas per a ser
universals.

Natros no parlem bé
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paper damunt la barra del xiringuito
o en mans d’algun client. Ja voreu,
ja!

Que no soparem pel Ramadà?
Recordeu que fa unes setmanes

parlàvem d’una mena de sopar
magrebí? Doncs un tafaner que de
dates i festes, del tipus que siga,
sembla que n’entén més que qui va
voler apuntar-se al dit sopar, ens ha
assegurat que les dates no
quadren. I així, disculpant-se pel fet
que va llegir la notícia una mica amb
retard per les vacances i viatges que
havia tingut, i per això no ho havia
pogut explicar-ho abans, ens ha dit
que si volem que  Lluch ens invite a
un sopar coincidint amb el ramadà,
que ho tenim una mica complicat. I
així ens ha explicat que si esperem
que ens convide a sopar per a sentir
recitar (millor que cantar, encara a
nosaltres ens sembla música)
l’Alcorà pel ramadà, al mes d’agost,
ho tenim ben clar. Que no soparem!
Que cada any el mes del ramadà
s’avança 13 dies i per això, si
enguany va acabar a finals de juliol,
vol dir que l’any que ve acabarà pels
voltants del 17 de juliol, un dia dalt o
baix, si fa o no fa. I així ja ens ha dit
que cal demanar-li-ho abans. De
tota manera, un vegada posats, es
podria proposar que el menú fos
magrebí. Ja seria rodó, no? De totes
maneres, deu parlar per ell, que
segurament deixa de sopar  a partir
del 15 de juliol, la resta tots arribem
amb bona gana al dia de sant Aleix i
santa Carlota.

Regressions 
Curiosa, si més no, pel que es

pot interpretar, la pintada que es pot
veure a la fotografia que us
ensenyem i que dóna peu a aquesta
tafaneria. Com deia una tafanera
(què us penseu que els tafaners
només som homes... doncs, no!),
mola reconèixer les nostres
debilitats, tot i que siga escrites en
una paret. I és que parafrasejant
una mica l’anunci més famós de
salvaeslips, la pintada reflecteix el

que la nostra societat masclista
representa. Tenint en compte que
per aquestes contrades, com a molt,
et podies trobar només les d’alguns
arreplegats que embruten les
façanes, aquesta, sens dubte
significa un canvi substancial pel
que fa al contingut i en fa recordar
les ja clàssiques dels anys 70 o 80.
Potser caldrà recórrer a aquelles
iniciatives i als mateixos lemes ara
que tant ideològicament com
socialment se’ns vol imposar una
mena d’involució cap al temps de
l’amor con los huevos revueltos... 

Anem sobrats
Aquesta setmana passada els

tafaners, que ho remirem tot, ens
vam quedar una mica sorpresos,
només una mica (ara després ho
entendreu), al llegir la notícia on els
socialistes indicaven que els
arrendataris actuals de la piscina
municipal només han pagat, del
cànon que tenen estipulat des que
se’n van fer càrrec allà pel 2008,
dos anualitats. Bo, eh! Això sí que
és fer negoci a costelles de l’erari
públic. Per mesos seria com un
lloguer de vora 1.100 euros que
hauria d’haver anat a parar a la
nostra malmesa economia local.
Però va tu i resulta que no se sap
per quina raó durant quatre anyets a
la casa gran han mirat cap un altre

lloc i els 52.000 eurets de res que
hauríem d’haver rebut, miquitanyes
que dirien alguns, els hi perdonem...
perquè són molt bons arrendataris.
No res, com quan a l’època de
Marzal i d’alcalde Mundo, si fa o no
fa, que passava el mateix i encara
ara estem per esperar que facen el
gimnàs que s’havia de fer. Els
populars són així d’esplèndids...
amb qui ells volen, no?

I som esplèndids
I continuant amb la mateixa

esplendidesa PoPular, si els
primers, els anteriors del 2008 eren
espavilats, i els d’ara no diguem,
nosaltres encara ho som més, ara,
damunt els hi paguem una cadira
adaptada perquè els discapacitats
es puguen dutxar. Compte, no ens
interpreteu malament, no diem que
la cadira no siga necessària, tot el
contrari, ens pareix perfecta la
idea... tot i que qui l’hauria de pagar,
per donar un millor servei al seus
usuaris, que és el que ha de ser,
seria el que ara ostenta
l’arrendament de la piscina, no? Ja
no és que els perdonem 52.000
euros... és que ara, damunt, els
paguem en espècie 1.240 euros,
que és el cost de la cadira. Increïble
és poc! Ací ens sobren els diners
sembla, i després diu el regidor que
no traure a licitació la piscina “és

ve de la pàgina anterior
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SALVADOR MACIP I CHRIS WILLMOTT. 
Jugar a ser déus. 

(Els dilemes morals de la ciència).
Edicions Bromera. Alzira. 2014.

Salvador Macip (Blanes, 1970), és doctor en
Genètica Molecular i dirigeix un grup de recerca sobre
el càncer a la Universitat de Leicester (Regne Unit).
Chris Willmott (Guildford,
Regne Unit, 1967), va fer el seu
doctorat a la Universitat de
Leicester sobre la resistència
als antibiòtics, i és professor
del seu Departament de
Bioquímica. Ell són els autors
d’aquest llibre que va estar
guardonat amb el Premi
Europeu de Divulgació
Científica Estudi General.

Els últims anys els estudis en
el camp de la biomedicina han
assolit uns avenços extraordinaris,
això que en molts casos significa
una solució per a moltes malalties
greus i per tant un major benestar
per a la societat en general,
planteja al mateix temps
problemes ètics de difícil resposta.

Podem crear nens a mida?
Podem anar fabricant peces de
recanvi per al nostre cos? Es pot
permetre que els atletes prenguen
substàncies dopans si aquestes
no tenen uns efectes secundaris greus? Si es troba un
mètode d’allargar la vida, qui hi podrà tenir accés?
Voldries ser clonat després de morir? Té dret la policia a
conèixer l’ADN de tots els ciutadans? Aquestes i altres
qüestions es plantegen en aquest llibre.

Jugar a ser déus consta de vuit capítols i un apèndix.
Tots tenen la mateixa estructura. En primer lloc se’ns
planteja una història de ficció, a partir de possibilitats que
té avui la ciència o que està en vies de tenir en un temps
molt pròxim. Per exemple, en el primer capítol se’ns
presenten uns pares sords que demanen a un metge fer
una fecundació in vitro i tenir també un nen sord. A partir
de la ficció els autors ens plantegen una sèrie de
qüestions de caràcter moral i inclouen la definició d’unes
quantes paraules tècniques relacionades amb el tema a
tractar.

A partir d’ací se’ns explica l’estat actual del
coneixement científic en el tema tractat, se’ns parla dels

beneficis que hi aporta, però també dels possibles
inconvenients, dels debats morals que s’hi propicien, i
sovint se’ns expliquen casos polèmics en l’aplicació
d’aquests nous descobriments científics. Es clouen els
capítols amb un seguit de qüestions a favor i en contra per
al seu desenvolupament. 

Els autors no donen una resposta a les preguntes
que hi formulen, però ens donen unes eines per a que
siguem capaços de reflexionar. Sovint els mitjans de
comunicació acostumen a donar les notícies científiques

amb un grau molt elevat de
sensacionalisme aprofitant-se de
la falta de coneixement dels
lectors i possiblement del redactor
que ha elaborat la notícia. El llibre
ajuda a destriar el gra de la palla
en aquest aspecte.

També ajuda a desfer alguns
mites propiciats per pel·lícules o
per les llegendes urbanes. Avui en
dia els mecanismes de control
sobre els estudis científics són
més seriosos del que han estat en
la vida.  O quan es parla dels
interessos econòmics de les
farmacèutiques. Així se’ns diu que
només un 4% dels estudis
fraudulents que s’han retirat de
revistes científiques havien estat
patrocinats per una companyia
farmacèutica. 

També es denuncia que de
vegades la difusió de fraus
científics poden afectar la vida de
moltes persones. Així, l’any 1998
el dr. Andrew Wakefield que

associava la vacuna triple vírica (contra la xarampió, la
rubèola i la parotiditis) amb l’autisme. Malgrat que amb el
temps es va demostrar que l’estudi havia utilitzat mètodes
irregulars, molts pares van deixar de vacunar els seus fills,
de manera que el percentatge de nens immunitzats al
Regne Unit que era del 98% als anys noranta del segle
passat, al principi d’aquesta dècada era del 78%, i en
algunes zones com Londres, va caure fins a 50%,
augmentant espectacularment els casos de nens que han
adquirit aquestes malalties.

Jugar a ser déus és un magnífic llibre de divulgació
científica, assequible a qualsevol tipus de lector, no cal ser
un entés en aquests temes per a llegir-lo. De forma ben
documentada i al mateix temps amena, ens aporta una
informació seriosa per a que cadascú de nosaltres ens
puguem fer una opinió davant dels descobriments
científics espectaculars dels darrers anys.

CIÈNCIA I ÈTICA
text  JOSEP�MANUEL�SAN ABDÓN

Llibres
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una espina que tinc clavada”.... Mira, tu! I què en farà, del
deute? Condonar-lo, que diuen ara?

L’arbret
Mireu a al fotografia que frondós s’ha fet l’arbre que

van plantar davant de La Farola, i això que de menudet
pareixia poca cosa. Però, és clar, ben regadet, ben
alimentat, sempre sota la tutela dels diligents tècnics
d’aquell centre, que l’han fet créixer més recte que un fill
lluny de males influències, allí el tenim ben robust, tot i
que una mica baixet. Potser un pèl massa, tant que quan
passes per sota has d’enclavar el cap entre els muscles
si no vols que el passen les fulles com un capot... Home,
que no hi ha ningú que el puga aclarir (o podar, que en
diuen ara)? Va, feu-nos quedar bé, que sempre que
senyalem un problema d’aquests, aneu i el solucioneu.

ve de la pàgina anterior

La Guàrdia Civil ha detingut a dues dones, veïnes de
Benicarló, com suposades autores d'un delicte
d'usurpació en habitatge i robatori en un domicili. 

L'actuació de la Guàrdia Civil es va iniciar el dia 24 i 27
d'agost quan dues persones van denunciar respectivament
en la caserna de la Guàrdia Civil de Benicarló, que en un
habitatge de la seua propietat es trobaven residint dues
dones sense el seu consentiment, i l'altra persona va
participar que en la terrassa contigua de l'habitatge ocupat
per les dues dones es trobaven diversos objectes que va
reconèixer com seus, i que a l'accedir al seu domicili en
l'envà que delimita les dues edificacions havia un forat
d'accés mitjançant el procediment del “butrón”.
Immediatament els agents van iniciar una investigació per a
esclarir els fets, que va donar com resultat la identificació i
detenció de dues dones de 22 i 24 anys d'edat, ambdues de
nacionalitat espanyola, com suposades autores d'un delicte
d'usurpació i altre de robatori amb força en les coses. A una
de les detingudes li figurava una recerca i detenció per part
del Cos Nacional de Policia de Miéres (Astúries), per trobar-
se implicada en un delicte de estafa. Les detingudes
juntament amb les diligències instruïdes van passat el dia 2
de setembre a la disposició del Jutjat d'Instrucció nombre 3
de Vinaròs. L'actuació ha estat realitzada per efectius de la
Guàrdia Civil de Benicarló.

text  NATÀLIA�SANZ

SUCCESOS

AGENDA
EXPOSICIONS MUCBE

Exposició «Peiró Coronado: pintura,
música i poesia» (fins al 21 de setem-
bre).

SETEMBRE

Dissabte 20

18.00 h Activitats de la Llum. Visita
dinamitzada pel centre històric de
Benicarló. Un carceller, un alcalde, una
llauradora i un frare us explicaran de
primera mà els seus edificis. Inici de la
visita: Pl. de Sant Bartomeu. A càrrec
de l'Associació Cultural Pere de
Thous. Organitza: Regidoria de
Cultura.

Diumenge 21
11.00 h Activitats de la Llum. Visita dra-
matitzada al Poblat Ibèric del Puig de
la Nau, a càrrec de l'Associació
Cultural Pere de Thous. Inscripcions
prèvies al Mucbe. Organitza: Regidoria
de Cultura.

Dimarts 23
17.00 h Taller de sexualitat «Si cuides
les emocions, cuidaràs la salut», a
càrrec de Creu Roja Joventut. Dirigit a
joves entre 13 i 17 anys. Local
Generacció (c. del Crist de la Mar, 47).
Organitza: Regidoria de Benestar
Social, Programa Generacció.

Divendres 26
19.00 h Inauguració de l'exposició
d'escultura «Línia dominat, volum inva-
sor», d'Iñaki Ruiz de Eguino (fins al 7

de desembre). Mucbe. Organitza.
Regidoria de Cultura.

Dissabte 27
17.00 h AvivaJoc, Festa del Joc i del
Joguet en Valencià. Tallers, actua-
cions, estands de llibres i joguet, per a
xiquets i xiquetes i pares i pares (fins a
les 20.00 h). Consulteu la programació
completa a www.ajuntamentdebenicar-
lo.org/avivajoc. Organitza: Aviva,
Agència de Promoció del Valencià.

20.00 h Inauguració de les III
Jornades del Pinxo del Peix i Polp de
Llotja de Benicarló (fins al 5 d'octubre).
Pl. de la Constitució. Organitza :
Regidoria d'Agricultura, Camins i
Pesca.

La Policia Local de Benicarló s'ha
adherit a la Campanya que, des del dilluns
8 al diumenge 14 controlarà l'ús del
cinturó de seguretat i els sistemes de
retenció infantil en els vehicles.

El cinturó de seguretat és un element
bàsic i fonamental de la seguretat vial i
reduïx a l0a meitat el risc de mort en cas
d'accident. El coixí de seguretat no és eficaç
si no es complementa amb la utilització del
cinturó de seguretat. El cinturó de seguretat i
el coixí de seguretat estan pensats per a
funcionar de forma complementària. No
utilitzar-lo en els seients del darrere suposa
un gran risc. En un impacte frontal, la
probabilitat que un ocupant dels seients de
darrere copegi mortalment a altre passatger
dels seients de davant pot ser fins a 8
vegades major. No dur posat el cinturó de
seguretat és, juntament amb la velocitat i la
conducció sota els efectes de l'alcohol, un
dels principals factors de risc en la carretera.

CAMPANYA ESPECIAL SOBRE CINTURÓ DE SEGURETAT
text  i foto REDACCIÓ

mail: veubenicarlo@gmail.com
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COMARCA ESPORTS

La Diputació de Castelló organitzarà del 15 de
novembre al 14 de desembre les I jornades
Gastronòmiques de l'Oli i la Fruita seca al Maestrat davant
l'èxit de les quatre jornades supramunicipals que ja
organitza. Aquest tipus d'esdeveniments que impulsa la
institució provincial s'està consolidant com un dels
dinamitzadors més importants de l'activitat turística, en
haver suposat durant la primera meitat de 2014 un
impacte econòmic directe de 630.000 euros i 14.000
visitants per als pobles de la província. 

El diputat de Turisme d'Interior, José Pons, ha assenyalat
que “amb aquesta important línia d'actuació estem confirmant
que la gastronomia és un dels més importants atractius amb
els quals explica el nostre territori. A través de l'organització
d'aquestes jornades, se li ofereix al turista l'oportunitat no sols
de conèixer els nostres productes sinó a partir d'ells descobrir
també el patrimoni històric i cultural que tenim en els nostres
pobles”. 

Les I Jornades Gastronòmiques de l'Oli i la Fruita seca
tindrà lloc del 15 de novembre al 14 desembre en els
municipis del Maestrat. Participaran restaurants dels municipis

d'Albocàsser, Ares del Maestrat, Benassal, Càlig, Canet lo
Roig, Catí, Cervera del Maestrat, Culla, Les Coves de
Vinromà, La Jana, Rosell, Salzadella, Sant Jordi, Sant Mateu,
Sant Rafel del Riu, Santa Magdalena de Polpís, Serratella,
Tírig, Torre En Besora, Traiguera, Vilar de Canes, Vilafranca i
Xert. 

Pons ha destacat que amb el sorgiment de nous
esdeveniments gastronòmics en la província “s’està
demostrant com la gastronomia dels nostres pobles és un
important atractiu turístic, i que l'esforç tant d'establiments com
de les associacions professionals i institucions per coordinar
jornades de qualitat s'està veient reconegut. És una aposta del
president Moliner per impulsar el posicionament dels nostres
productes a través de la marca-guia Castelló Ruta de Sabor, i
fer-ho també a través de la consolidació d'aquestes jornades
és un punt importantíssim per al nostre turisme”. 

En aqueix sentit, del 18 d'octubre a l'1 de desembre tindran
lloc les III Jornades Gastronòmiques de Bolets, Carn i
Productes de la Tardor als Ports. Concretament participaran
restaurants dels municipis de Castell de Cabres, Castellfort,
Cinctorres, Forcall, Herbers, La Pobla de Benifassà, La Mata
de Morella, Morella, Olocau del Rei, Palanques, Portell de
Morella, la Todolella, Vallibona, Vilafranca, Villores i Zorita. En
2013 van participar 12 restaurants.

La Diputació potencia les Jornades Gastronòmiques de la Tardor al Maestrat

text VICENT�FERRER  foto ARXIU�JORNADES�CARXOFA

La Regidoria d'Esports ha instal·lat
a les Pistes d'Atletisme un nou
saltòmetre que millorarà la pràctica
del salt de perxa, tant per a
entrenaments com per a
competicions oficials. També ha
adquirit una cadira de rodes adaptada
perquè les persones amb mobilitat
reduïda que practiquen natació
puguen dutxar-se després dels
entrenaments o competicions.

El pla d'inversions per a millorar les
instal·lacions esportives de Benicarló
continua sumant actuacions. Les dos
últimes les ha presentat avui el regidor
d'Esports, José Joaquín Pérez Ollo, que
ha assegurat que el manteniment
adequat i la millora constant de totes les
instal·lacions esportives de la ciutat és un dels principals
objectius de la Regidoria d'Esports. La primera actuació ha
estat la d'instal·lar a les Pistes d'Atletisme un nou saltòmetre
per a la pràctica del salt de perxa, un esport que cada dia
suma més adeptes a Benicarló. Es tracta d'un model d'última
generació, subministrat per una empresa de reconegut
prestigi internacional, que permet adaptar la distància de la
barra, tant en alçada com en proximitat al saltador, en funció
de les necessitats de cada esportista. La inversió ha estat de
3.400 euros. L'altra inversió ha estat l'adquisició d'una cadira

de rodes que servirà perquè les persones amb mobilitat
reduïda puguen dutxar-se en les condicions adequades en els
vestidors de la Piscina Municipal. La cadira, realitzada en
plàstic i materials inoxidables, facilitarà la higiene a les
persones discapacitades i evitarà que hagen d'utilitzar les
seues cadires, que no estan preparades per a mullar-se. El
cost de la cadira ha estat de 1.240 euros. El regidor d'Esports
ha assenyalat que les dos inversions són "necessàries i
imprescindibles" i que tindran una "rendibilitat social" molt
superior al seu cost econòmic.

text i foto REDACCIÓ

Esports inverteixen en la Piscina Municipal i les Pistes d'Atletisme
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L'Ajuntament de Benicarló ha notificat als propietaris de dos
edificis del carrer San Jaume perquè en el termini màxim d'un
mes presenten en el consistori l'últim certificat d'inspecció
tècnica corresponent al referit immoble. El mal estat dels
habitatges ha obligat al consistori a actuar d'acord amb
l'Ordenança municipal reguladora del deure conservació i
rehabilitació dels immobles i de la inspecció tècnica periòdica
de construccions a Benicarló. Els propietaris haurien de
presentar l'informe tècnic i adoptar les mesures necessàries
per a garantir la seguretat i estabilitat de l'edifici. En aquest
sentit, el consistori ha advertit que en el cas de no aportar
aquest informe, l'ajuntament d'ofici procedirà a encarregar la
seua realització a un facultatiu competent, de manera que
amb aquest certificat es decidirà la incoació d'expedient de
ruïna, d'ordre d'execució de les obres de conservació o
rehabilitació que corresponguen o, si escau, l'arxivament de
les actuacions, sent les costes dels treballs de dita facultativa
a càrrec de la propietat de l'immoble. en un dels immobles el

executiu insta al propietari a adoptar les mesures necessàries
per a garantir la seguretat i estabilitat de l'edifici, previs els
informes i les autoritzacions que siguen preceptives, i en tot
cas, l'execució dels treballs de neteja i rehabilitació de la
façana de l'immoble que garantisquen la inexistència de risc
de caiguda sobre la via pública. L'executiu ha incidit que la no
revisió de l'estat de l'habitatge podria comportar la instrucció
del corresponent procediment sancionador que podria
constituir una infracció greu de la Llei urbanística valenciana,
per a la qual es preveu sanció de multa de 600 a 6.000 euros.

D’altra part, l'Ajuntament ha ordenat a uns propietaris que
demolisquen les obres realitzades en una finca situada en la
partida Puig. Els treballs portats a terme sense la preceptiva
autorització municipal consisteixen en una edificació de 8X5
metres i d'altura aproximada 2.50 metres. El consistori ha
donat un termini màxim d'un mes perquè retornen físicament
els terrenys i usos a l'estat anterior a la vulneració. A més ha
advertit als propietaris de l'immoble que l'incompliment de
l'ordre de restauració de la legalitat urbanística, donarà lloc a
les mesures previstes en la Llei urbanística Valenciana. 

NOTICIES URBANISTIQUES

text  NATÀLIA�SANZ

Abans de començar la vull felicitar pel
exemplar d'aquesta setmana. No es pense que és
només pel tema de la setmana, no. Aquesta
setmana he gaudit de tres pàgines de pes. Són
lectures que, quan has acabat, et deixen
profundament satisfet i amb la sensació d'haver
aprofitat el temps al màxim. I no em refereixo,
precisament, a la crònica del futbol, que és un
magnífic exemple del que no volem ningú com a
model a seguir o imitar. M'estalviaré comentaris
al respecte, però que quede clar que desentona
totalment amb els altres continguts de la revista.
Torno a dir que s'ho haurien de fer mirar, això del
becari-

Si, senyora meua. Quines tres col•laboracions les
d'aquesta setmana. Feia temps que no m'ho passava
tan bé. El comentari d'un llibre per San Abdón, tot un
luxe. Un altre comentari sobre el famós llibre del Ken
Follet, que sembla que el volen convertir en una
espècie de referent, amb edicions i més edicions en
tot tipus de format. Jo el vaig llegir i, en general,
coincideixo amb el senyor Lluch. Però en acabar de
llegir-lo, vaig tindre la immensa sensació d'haver
estat perdent els temps. Em va semblar una narració
extremadament simple, amb uns personatges
indefinits, poc treballats i amb una trama totalment previsible.
Per això penso que la darrera frase de la pàgina descriu a la
perfecció allò que diferencia un bon llibre d'una contalla
pretensiosa. Perquè per a mi això és aquesta novel·la, molt de
fum i no res al seu interior. Però el que més em molesta és
que la vulguen consagrar com una gran obra mestra quan no
ho és. Finalment, Joan Heras ens porta una veu que cal
escoltar i recordar. Com ell diu, una altra víctima d'un
particular punt de vista d'allò que havia de ser la cultura oficial
del règim pujolià. 

Ara només em queda animar als col·laboradors que fa
temps que estan desapareguts, que es lleven la manta del
damunt i tornen a omplir pàgines d'aquesta publicació. No em
cansaré de repetir que La Veu la fem entre tots, i no pot ser
que sempre siguen els mateixos els que omplen les fulles. Jo
ja se que ningú em farà cas, però ho deixo caure a vore si algú
pique.

Ja se que son molt pesat, però em sembla que som la
única colla que als nans o capgrossos els diem cabuts. No
vaig a entrar ara en definicions ni accepcions. Passo. Ho he
dit tantes vegades que fins i tot a mi em cansa. Però el que si
que podrien fer és encomanar una sèrie de caps amb la forma
del peix que porta el seu nom. Seria una forma fàcil de fer
quadrar a la perfecció el nom de la colla. Independentment

d'això, no hi ha dret a que passen lo calvari que estan patint.
Damunt, van uns pillets i els foten les begudes. Potser des de
l'ajuntament s'haurien de prendre una mica més d'interès
tenint en compte que es tracta d'una de les associacions que
més animen les festes.

Mire, senyora Garcia, no puc evitar somriure quan veig que
a uns pobres xicots, que portaven la furgoneta plana de
cossiets, els detinguen per un delicte contra la salut pública.
Jo no entenc quin delicte és tindre una planteta a casa. A més
a més fa unes fulles molt boniques. Jo en tinc una de menta.
Espero que no vinga ningú a emmanillar-me.

M'he fet un embolic amb això de la piscina municipal. La
única cosa que he tret en clar és que amb aquest tema
sempre acaba perdent l'ajuntament. Perquè suposo que les
empreses que la porten no tenen intencions de perdre diners.
És el de sempre, privatitzar els beneficis i socialitzar els
pèrdues.

És esgarrifós això de que un home es va carregar a un altre
perquè li molestava el seu gos i no el deixava fer la migdiada.
Quan veus casos com aquest, és quan et preguntes fins on
podem arribar les persones en un cas extrem, com ara patir
gana, no tindre recursos, perdre la feina...Què no seriem
capaços de fer pels nostres fills! Quan a un ja no li queda res,
no té res a perdre.

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

text EL LECTOR

Compromís de Maestrat-Ports ha constatat l’increment
en el nombre de picades i gravetat de les mateixes
produïdes pels mosquits tigre. “Per les circumstàncies
que siguen aquest estiu ha estat especialment actiu i
present aquesta espècie invasora originària del sud-est
asiàtic, que té activitat diürna i un comportament
agressiu, amb picades més nombroses i doloroses que
les dels mosquits autòctons”, assenyala Marta Sorlí,
portaveu comarcal de la formació.

“Hem tingut coneixement d’infeccions, al·lèrgies i reaccions
greus amb episodis de febre en xiquets i fins i tot sabem de
l’opinió d’alguns (pocs) turistes molt molestos per la seua
presència”, afegeix. Només per evitar molèsties així,
Compromís de les nostres comarques considera que s’hauria
d’engegar una campanya informativa dirigida cap a les
poblacions afectades amb la seua presencia amb
recomanacions de cara a impedir que proliferen els hàbitats
per a la seua reproducció, després de quedar rebutjades
alternatives com la lluita química per acabar amb la població
de mosquits tigre, per ineficaces.

Així, explica Sorlí “entitats com la Diputació de Tarragona
informen en la seua web a la població i als ajuntaments de la
necessitat d’evitar qualsevol envàs que continga aigua durant
un mínim de 10 dies, com gerros, joguines, plats de floreres
inundats, poals, embornals o piles de pneumàtics ja que és
allà on ponen els ous i creixen les larves i localitzar els punts
de risc dels municipis com fonts, cementiris o escoletes per fer
accions preventives de cara a reduir en estos llocs la densitat
del mosquit tigre. Ens pareix oportú donada la intensitat
d’aquest estiu que es plantegen mesures d’aquest estil de
cara a la propera temporada i on s’haurien d’involucrar les
autoritats responsables de la Salut Pública”, ha conclòs.

DEMANEN ACCIONS CONTRA ELS MOSQUITS TIGRE

text  NATÀLIA�SANZ
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LOCAL ESPORTS

El Sènior Femení del Club
Hándbol Benicarló va iniciar la
passada setmana els entrenaments
de pretemporada. El dissabte es
disputava el seu primer partit en la
pista del CH Perelló, on les catalanes
es van imposar per 21-15, després
d'un partit igualat en la primera part.
Després del descans es va notar la
falta de treball en els entrenaments i
les del Perello van sumar la victòria.
Aquest cap de setmana les
benicarlandes jugaran el seu segon
partit de pretemporada a la pista del
CH Tortosa. 

L'equip benicarlando, que militarà
la pròxima temporada en la Primera
Divisió Autonòmica, iniciarà la Lliga a
casa el 4 d'octubre amb la visita del
BM Alto Horno del Port de Sagunt.

text i foto VICENT�FERRER

El Senior Femení del Club Handbol Benicarló va iniciar la pretemporada

Les Escoles de Ciclisme de la província es van reunir el
cap de setmana passat a Vila-real per a realitzar les proves de
gimcana i carrera, en les quals la Unió Ciclista Benicarló va

obtenir bons resultats. Van destacar les victòries, en la carrera
disputada sobre un circuit urbà, de Daniela Grañana i Marcos
Alonso. També van participar en les proves Andrea Grañana,
Sara Grañana, Marc Arnau i Raúl García, tots acompanyats
de l'entrenador i monitors del club.

text i foto VICENT�FERRER

L’Escola de Ciclismo de la UC Benicarló va sumar bons resultats a Vila-real

Un total de 158 exemplars, entre
novel·les i llibres de viatges, història,
geografia o psicologia componen la
donació que la Biblioteca Municipal Manel
Garcia Grau ha fet a l'Escola Oficial
d'Idiomes de Castelló. Els volums són fruit
de diverses donacions anònimes fetes
durant els últims anys.

La Biblioteca Municipal Manel Garcia Grau
ha reordenat part del seu fons de llibres i ha
optat per fer una donació d'alguns exemplars
editats en alemany que es conservaven a
l'arxiu i que, per raons d'espai, resultava
impossible de mantindre. La donació a l'Escola
Oficial d'Idiomes consta de 158 exemplars, quasi tots del
gènere novel·la però també d'altres matèries com viatges,
història, geografia o psicologia, i s'han anat acumulant a la
Biblioteca a través de diverses donacions anònimes. La
Regidoria de Cultura, d'acord amb la direcció del centre, ha
decidit que els llibres es destinen a la Biblioteca de la seu
central de l'Escola Oficial d'Idiomes de Castelló, segons
l'acord a què s'ha arribat amb el departament d'alemany de
l'EOI. Tal i com s'estipula en el reglament de la Biblioteca, els
destinataris de les donacions poden ser associacions de la
localitat, les biblioteques dels centres educatius o els serveis
socials. En aquest cas, la direcció de la Biblioteca i la
Regidoria de Cultura han considerat més adient que els llibres
es destinen a l'EOI, que d'aquesta manera veurà reforçada la

seua col·lecció de llibres en alemany i podrà donar un major
ús als exemplars.

El 18 d’aquest mes comença la matrícula a l’Escola
Oficial d’Idiomes a Benicarló

El dia per a matricular-se per a estudiar en l'Escola Oficial
d'Idiomes (Aulari de Benicarló) serà el dijous 18 de setembre,
en l'àrea de cultura de l'Ajuntament. 

Des de les 08.30 a 10.00 hores podran inscriure's a
alumnes dels cursos anteriors de tres idiomes (anglès, francès
i italià). De les 10.00 a les 12,30 hores, els estudiants nous en
anglès. De les 12.30 a 13.30 hores, els nous estudiants de
francès. I des de les 13.30 les 14:00 hores, per als nous
estudiants d'italià.

text i foto REDACCIÓ/VICENT�FERRER

La Biblioteca dóna 158 llibres en alemany a l'Escola Oficial d'Idiomes



ESPORTS EL TEMA

pàgina 18  la veu de Benicarló la veu de Benicarló                                                                                                                          pàgina  3

exportacions directes amb la Unió Europea per un valor total
de 151.000 milions d'euros. Per això, José Císcar va afirmar
que des de la Conselleria es va realitzar campanyes de
promoció dels productes autòctons de la Comunitat, per a
transmetre el missatge que «els valencians hem de ser els
primers clients dels nostres productes, que gaudeixen de
gran qualitat». Així mateix va dir que «nosaltres hem d'ajudar
als nostres lauradors i a la nostra economia». Entre els
productes que més sofriran les conseqüències del veto rus,
el conseller va destacar els cítrics, el raïm de taula, el caqui
o la magrana entre uns altres. El conseller va indicar que el
pròxim dia 5 de setembre se celebrarà un Consell de
Ministres Extraordinari «en el qual es prendran mesures
importants». 

ELS SINDICATS AGRARIS ES QUEIXEN... I AMB RAÓ

Quan els problemes s’amunteguen i s’agreugen, cal
“deixar-se de si agost és un mes de vacances, perquè cal
estar en el treball quan faça falta”. És el missatge que va
enviar el president de l'Associació Valenciana d'Agricultors
(AV-Asaja), Cristóbal Aguado, als responsables polítics en
general i al Govern de la Generalitat, en particular, davant
els greus problemes que està vivint el camp valencià: els
efectes de la sequera i els 138 milions d'euros que es poden
perdre pel veto del Govern de Putin als productes
agroalimentaris de la Unió Europea com resposta a les
sancions imposades a Rússia per la crisi amb Ucraïna.
“Estem molt descontents del comportament que els polítics
estan donant al sector agrari”, va apuntar Aguado. 

Al seu costat, el president de la Unió de Llauradors,
Ramon Mampel, va afegir que el sector no havia mantingut
cap reunió amb el president de la Generalitat, Alberto Fabra,
per a tractar aquestes qüestions que preocupen al sector.

“Que el president de la Generalitat agafe les seues funcions,
que té la responsabilitat de protegir els productes
valencians, els més afectats pel veto, després dels
andalusos”, va afegir Mampel. Dels 138 milions d'euros de
possibles pèrdues en les exportacions al mercat incipient de
Rússia, cada vegada més important per al camp valencià,
uns 100 milions es corresponen a productes
hortofructícoles. “Els qui paguem els plats trencats som els
llauradors, als quals se'ns anuncien ajudes que són
insuficients”, va assenyalar Aguado. Per això, va reclamar
una “negociació diplomàtica i política” a València, Madrid i
Brussel·les.

AJUDES INSUFICIENTS

Tant el dirigent d’AVA com el de la Unió han qualificat de
"insuficients" les ajudes de 125 milions anunciades per
Brussel·les. En aquest cas, el president de la Unió, Ramón
Mampel, ha proposat que els diners, a més de compensar el
veto, es destinen a recuperar el mercat perdut. Així mateix,
ha reclamat que es "limite" l'entrada de productes dels
països de preferència comunitària que comercien amb
Rússia, especialment Turquia, Egipte i El Marroc, "que seran
els tres primers productors que aniran al mercat rus". Que el
producte d’ací siga preferent en el mercat europeu limitant
l'entrada d'aquests països. 

LES CONSECUÈNCIES DE LA GUERRA RUSSA
CONTRA ELS NOSTRES PRODUCTES

La patronal hortofrutícola Proexport ha alertat  que les
exportacions espanyoles de meló i síndria estan sofrint les
conseqüències del tancament del mercat rus per al conjunt
de les fruites i hortalisses europees, ja que han perdut 35
milions d'euros des que Moscou va tancar el seu mercat. En
concret, les cotitzacions de les diferents varietats de meló i
síndria exportades sofreixen caigudes dràstiques de preus

d'entre un 55,56 % i un 40 % des de la
setmana 31 que es desencadena la crisi
amb Rússia fins a la data actual. Proexport
ho atribueix «tant de la pèrdua de mercat
rus com de la pressió exercida en els
lineals dels supermercats per tones de
fruita barata desplaçada del mercat rus
que empeny les cotitzacions en el seu
conjunt a la baixa i provoca la substitució
del consum de meló i síndria per altres
fruites». 

En carta remesa a la ministra
d'Agricultura, Isabel García Tejerina,
Proexport ja advertia d'aquesta situació i
sol·licitava al Ministeri que reclame, de la
Comissió de l’UE, la inclusió immediata en
aquests Reglaments d'ajudes  amés de
«l'accés d’aquests productors amb
plenitud de drets a tota mesura d'equilibri
de mercats i d'ajudes que contemple la
UE». 

ve de la pàgina anterior

El Benicarló no va començar molt bé la temporada.
Algú que no haja vist el partit i es deixe guiar només per
la fredor de les xifres del resultat (es va perdre 0 a 3)
podria afirmar que difícilment es pot treure cap conclusió
positiva amb un marcador tan evident. Si a més hi afegim
que els jugadors del San Pedro van llençar un baló al pal
encara semblarà més increïble que es puga pensar res de
bo. Però jo sí que vaig vore el partit. I Margot, i el papa. I
més de tres-centes persones més. I vam vore tots que el
que va passar sobre el terreny de joc sí que va ser
aproximadament just. Els forasters van dominar, van
controlar més i van xutar prou més. 

Per què goso dir que hi ha molt de marge de millora? Ara
n’exposaré algunes raons òbvies. Una. El Benicarló va sortir
amb una defensa en què no figuraven tres o quatre dels
presumibles titulars. Ni Víctor Esbrí, ni Óscar Seba, ni Héctor
Rodríguez. I si molt se m’apreta, ni Pepe Jiménez. No va ser
estrany doncs que els graueros arribaren amb certa facilitat a
la porteria que amb tant d’encert va defensar Guillamon. Per a
les posicions de davant es va fitxar un xiqüelo de Sant Jordi
que diuen que és un puntal dels bons però que encara
arrossegava una expulsió de la temporada passada. Més
encara, Carrillo no va poder ser titular perquè va arribar al
camp quan ja feia deu minuts que havia començat el partit. Tot
això vol dir que si el CDB amb sis teòrics suplents va ser capaç
de plantar-li cara a tot un San Pedro profusament reforçat cal
pensar que, sí, hi ha lloc per a l’optimisme. 

Ara mateix, anem els últims de la classificació i només hi ha
marge de millora. Per tant, per tant, cal pensar que aquest
primer patit oficial no va ser més una prolongació seriosa de la

pretemporada. Uns veïns de seient poc objectius de seguida
van llençar el crit al cel. Ai com patirem. Ens haurem de
reforçar si no volem perdre la categoria, que després costa
molt de tornar a pujar. Diu el papa que aquest és el caràcter
benicarlando, optimisme i ganes de col·laborar. Jo crec que no
patirem –això faltaria, patir pel futbol- i que amb la gent que hi
ha, es farà un campionat digne. 

El partit no va començar bé. Palanques va tornar a parlar en
castellà i només en castellà pels seus altaveus. Mal senyal,
ens vam dir tots. A la primera part el Benicarló va lluitar molt,
va tocar la pilota amb criteri i fins i tot es va apropar amb cert
perill a la porteria dl San Pedro. Però, ai, van xutar més que
nosaltres i ens en van marcar dos. No cal explicar com van
ser, que resultaria la descripció un innecessari exercici de
masoquisme. 

La represa va començar d’una manera ben diferent. Encara
no havia passat ni un minut que Carrillo es va quedar tot sol
davant el porter i va llençar el baló una miqueeeta desviadet.
La Margot i el papa ja s’estaven abraçant celebrant el gol.
Encara no havien passat dos minuts que una altra vegada
Carrillo va poder acurçar el marcador. I encara no havien
passat tres minuts que havíem passat del possible empat a
dos al zero a tres definitiu. I ací es va acabar el partit. Els de
fora a contemporitzar matant el temps i els nostres amb certa
desesperació darrere de l’esfèrica. 

Ara vénen dos partits seguits fora de casa. Molt de compte.
És fins i tot possible que no se’n guanye cap, però no s’ha de
tirar el carro pel perdregar. El Benicarló es jugarà la seua lliga
a casa i amb la gent que hi ha al planter no cal ser cap endeví
per saber que no farem riure. Ara Pedro Baca i companyia ha
de demostrar que són homes de futbol, que saben tindre
paciència i que han de confiar en la feina feta tant per la
mateixa junta com pel cos tècnic. 

text RODOLFO�SERRANO i PACO�DELCASTILLO

DEBUT DISCRET

El Benicarló no va començar
molt bé la temporada. Algú que
no haja vist el partit i es deixe
guiar només per la fredor de les
xifres del resultat (es va perdre
0 a 3) podria afirmar que
difícilment es pot treure cap
conclusió positiva amb un
marcador tan evident.
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Inquietud entre els llauradors del nord de la província
pel veto per part de Rússia als cítrics valencians. Així ho
va fer saber el president de la cooperativa Benihort,
Miguel Pellicer Marzal, a l’eurodiputat de Compromís
Jordi Sebastián, durant la visita que va realitzar a les
instal·lacions. Pellicer va mostrar el seu temor per la
“problemàtica que pot suposar el veto rus per als cítrics
valencians durant la pròxima campanya” i també va
incidir en la necessitat que des de la Unió Europea es
potencien campanyes per a promocionar els productes
frescos.

En la reunió Sebastià, com membre de la Comissió
d'Agricultura del Parlament Europeu, es va oferir a tramitar
les peticions de les Cooperatives Agràries i a pressionar per
incloure els productes mediterranis dintre del programa
d'ajudes que la UE ha engegat. En aquest sentit va declarar
que “una sèrie de decisions polítiques han afectat a la relació
comercial amb Rússia, i als països mediterranis ens ha
enxampat de ple. El desequilibri entre els cultius
mediterranis i els continentals està clar, per tant fa falta altura
de mires per articular mecanismes i mesures de mercat
existents ja en l’UE, però que desgraciadament no
s'apliquen, quan estan precisament concebudes per a
èpoques de crisis com aquesta”, va sostenir l’eurodiputat de
Compromís. 

Per la seua banda, el secretari general de la Unió de
Llauradors i Ramaders de la Comunitat Valenciana, Ramón
Mampel, va destacar “la importància de ser proteccionistes
amb els nostres productes a Europa, perquè els productes
dels Estats membres siguen prioritaris, i aconseguir
alleugerir l'especulació de la gran distribució". Sebastià es va
comprometre “a ser la veu dels representants valencians del
sector primari en el Parlament Europeu i a lluitar contra el
greuge sofert pels productes mediterranis, que afecta
totalment a la nostra economia, per això i, en la mesura del
possible, farem des de l’Europarlament tota la pressió
perquè la Comissió incloga els nostres cítrics, caquis i
magranes entre uns altres, a dins del programa d'ajudes de
la UE”.

EL DESGOVERN VALENCIÀ

Davant la problemàtica agrària, José Císcar, portaveu del
govern valencià,  va indicar que «el conflicte internacional
entre Rússia, Europa i altres països, impliquen unes greus
conseqüències». En aquest sentit, va detallar que des del
govern valencià estan traslladant les seves dades i
«preocupació» al Govern central, «que és l'interlocutor
davant la Unió Europea, perquè s'implanten unes mesures
dirigides a pal·liar les conseqüències del veto». D'aquesta
manera, el conseller va indicar que el sector hortofrutícola
valencià sofrirà conseqüències molt negatives. Segons va
assenyalar, el passat any la Comunitat va realitzar

text REDACCIÓ

Camp benicarlando: després de la pedregada... el veto de Rússia 

L'embarcació Modark és la qual
s'ha dut el trofeu de la
Mandarina's Cup en la final de la
regata que tanca la Festa del Mar
de setembre. 

La cita, organitzada per l'Estació
Nàutica Benicarló-Peníscola ha
contat finalment amb la participació
de catorze embarcacions. La regata
s'ha repartit en dos grups. En el grup
B, l'embarcació que ha aconseguit
classificar-se primera va ser Deedee,
seguida del Karmiña-Agomar i el
Anaís, mentre que en el grup A
Modark s'ha dut el gat a l'aigua amb
la primera posició, seguit del Xé Quin
cafè, en segon lloc i Marina
Benicarló tercer. Les tripulacions de
les embarcacions participants han rebut un detall promocional,
mentre que les classificades han obtingut de mans de l'edil de
turisme de l'Ajuntament de Benicarló, María Ortiz un trofeu
commemoratiu. El trofeu de la Mandarina's Cup per obtenir el
primer lloc de la classificació general ha estat per a la nau
Modark, una embarcació amb llarg recorregut que ha assolit
adjudicar-se ja diversos trofeus. En aquest cas, ha estat
Antonio Horche, gerent del Pub Mandarina, patrocinador de

l'esdeveniment, qui s'ha encarregat de lliurar el guardó a la
tripulació guanyadora. La cita s'ha aprofitat també per a lliurar
els premis als guanyadors de la regata del cap de setmana
passat, el Trofeu Ciutat de Benicarló. Per descomptat, en el
lliurament de premis no van faltar els remojones de cava i els
manguerazos d'aigua... Sens dubte, la millor forma de lluitar
contra la calor del dia i concloure una nova edició de la Festa
del Mar.

text i foto REDACCIÓ

MODARK GUANYA LA MANDARINA’S CUP
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En el remodelat Circuit del Polígon El Collet es van
disputar durant el cap de setmana quatre curses
puntuables per al Campionat d'Espanya MX, amb una
important participació de pilots. Un circuit molt més ràpid
que l'anterior amb el que el públic ha eixit guanyant,
sobretot en les zones de salt espectaculars. La seguretat
en el circuit va estar a càrrec de Protecció Civil, Creu Roja
i Bombers i l'organització pel Moto Club Benicarló amb la
col·laboració de l'Ajuntament de la ciutat. 

La primera prova del nacional se celebrava el dissabte, en
la qual Víctor Puig, del Moto Club Segre aconseguia
proclamar-se Campió d'Espanya amb magnificència, ja que va
ser el dominador de les dues mànegues, estant acompanyat al
podi pel sevillà Kevin Vázquez i el de Càceres Alejandro
Pérez, que van rebre de mans del delegat de la RFEM, Josep
Alonso, els trofeus. 

Diumenge es van celebrar les altres tres proves. En MX
Femení recital de la madrilenya Gabriela Seisdedos Ramos,
sobre una Kawasaki, que es va imposar amb total autoritat en
les dos mànegues, seguida de Sara Coloret Fernández, del
Moto Club Noja i la malaguenya Mayte Nieto Fernández. 

Més espectacular va resultar la MXsub18, si bé des de les
primeres voltes el basc Iker Larrañaga prenia la capdavantera,
en les dos mànegues, deixant clar que la victòria final seria
seua. Després, la lluita entre Marc Sans i Francisco Haro va
mantenir l'interès dels afeccionats, ja que es van estar passant
continuament, guanyant cadascun d'ells una mànega, encara
que al final va ser Marc qui va pujar al segon lloc del calaix,
quedant així la classificació final. 

1 Iker Larrañaga Olano, Moto Club Guernika, Husqvarna. 
2 Marc Sans Soria, Tarragona, KTM. 
3 Francisco Haro Gutiérrez, Escuderia Castro Màlaga,

Yamaha. 

En la MX125, carrera dominada pel català Ubach Sala, al
que van aguantar ritme algunes voltes diversos perseguidors,
però a poc a poc va anar incrementant l'avantatge, passant la
lluita per la segona posició en el podi  que se l’assegurava el
madrileny Aparicio després de lluitar diverses voltes amb el
gallec Fernández García, quedant així la classificació: 

1 Simeó Ubach Sala Moto Club Berguedà, KTM. 
2 Adrián Aparicio Gallardo, Madrid, KTM. 
3 Rubén Fernández García, EP Rodamoto de Pontevedra,

KTM.

Intens cap de setmana de motocròs amb probes puntuables del Campionat d’España MX
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