
Bàsquet: L'escorta Àlvaro Andreu ha fitxat pel CB Benicarló

Segueix el Club Bàsquet Benicarló amb
incorporacions per a la pròxima temporada, en la qual
debutarà en la Primera Divisió Nacional. esta setmana
es presentava en el club l'escorta Alvaro Andreu Valero,
de 27 anys i 1,92 metres, que ha jugat en l'Amics de
Castelló i Almassora. Malgrat la seua joventut porta vint
anys jugant al bàsquet.

El Benicarló fitxa al pivot serbi Stevanovics per al
seu debut a la Primera Divisió

L'equip sènior del Club Bàsquet Benicarló, que la
passada temporada va ascendir a la Primera Divisió
nacional, va presentar a una de les seues noves
incorporacions. Es tracta del pivot Milos Stevanovics,
nascut a Belgrad el 4 d'octubre 1995, que té d'alçada
2,06 m i pesa 105 kg.

El jugador va militar en la passada temporada en
l'Esqueira Básquet de Portugal, Proliga Segona Divisió.
Anteriorment va estar amb el Viva Básquet de Belgrad,
i la CFA Academy Charlotte (USA), on va ser campió de
l'estat. Abans d'anar als Estats Units va ser internacional
per la sub-18 i sub-20 de Sèrbia, debutant amb l'equip
sènior als 17 anys.

Jordi Adell serà l'entrenador del CB Benicarló en
la seua estrena a la primera Nacional

El Club Bàsquet Benicarló ja està treballant en la
nova temporada, i per aqueix motiu ja han presentat al
nou entrenador de l'equip Sènior que debutarà en la
Primera Nacional.

Jordi Adell serà el responsable del primer equip, i té
una àmplia experiència després d'haver dirigit a equips
com el CB Cantaires de Tortosa i CB Tarragona.

D'altra banda també s'ha presentat el nou anuari de
la temporada passada, realitzat per Miguel Gilabert al
que el club li dóna les gràcies per la seua enorme labor.
Anuari complet en el Facebook del club.

text VICENT�FERRER foto CB�BENICARLÓ
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La plaga Divina

La Xylella fastidiosa, com ja s'ha comentat en el
Tema d'aquesta setmana, és un bacteri que pot
causar malalties amb efectes molt greus en gran
varietat de cultius. La que podríem considerar com
la gran plaga del que va de segle XXI, que manté
en vil a tots els llauradors pel potencial destructiu
que representa si no s'actua ràpidament i amb
contundència, és una gran amenaça, real, que pot
deixar un dels sectors econòmics més importants
del país completament KO.

La amenaça és tan important que, de fet, hi ha
citats uns 300 hostes en els que el bacteri es pot
desenvolupar tot i que, molts d’ells, diferents espècies
d’arbres, arbusts i plantes ornamentals i silvestres, no

manifesten símptomes sinó que actuen només com a
reservoris del bacteri. Un potencial destructiu sense
parangó que, ara per ara, en paraules, del President
de la Unió de Llauradors, no té solució i que s'hauria
de convertir en un problema d'Estat. 

També coneguda com la malaltia de Pierce,
sobretot a la vinya, deixa completament marcides les
tiges amb una defoliació prematura, assecant les
fulles de tal manera que semblen cremades, fins que
mata la planta per l'obstrucció de la circulació de la
saba bruta dels vasos del xilema. El fet de no haver-hi
cura i que només es pot aturar, si es pot, arrasant tot
el que hi ha a 100 metres a la redona de cada planta
infectada, converteix el problema en un perill de
proporcions, ara per ara, inabastables.

El que ja ha passat a Itàlia, a Córsega, a les
Balears, i que ara està traient el nas per Alacant no pot
deixar indiferents les autoritats que, per desgràcia,
massa vegades actuen tard i malament. Cal
començar, i les institucions públiques les primeres, a
afrontar el problema sense dilació actuant, com
havíem dit al començament, ràpidament i amb
contundència, si no volem quedar-nos sense arbres
en poc temps. La Plaga Divina ha arribat... per a
quedar-se?
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La nedadora del Club natació Benicarló, Júlia
Barrachina, de 15 anys, dirigida per la seua
entrenadora Myriam Martínez, va participar al
campionat d’Espanya Júnior disputat a Terrassa,
nadant 3 proves per a les quals tenia la pertinent
marca mínima classificatòria. 

També es va fer, al mateix temps, el nacional de
categoria absoluta, a la mateixa piscina, ajuntant-se
més de 700 nedadors, entre els dies 02-05 d’Agost.

Júlia va coincidir, així, amb el seu germà, Joan Ferran
Barrachina, de 22 anys, nedador de l’equip FERCA de
València, que era la 15ª vegada que es classificava per
a un nacional absolut, en les darreres 6 temporades.
Joan Ferran, va nadar els 200 esquena i li mancaren
sols 12 centèsimes per a classificar-se per a la final B.

Pel que respecta a l’actuació de Júlia, es podria dir
que va ser irregular.

Al començament, no va estar fina i va fer una marca
fluixa per a ella, de 1.10.03 E.  Sembla que li va pesar
la responsabilitat al nadar la seua prova favorita, els 100
esquena, on era candidata, per marca d’inscripció,
inclús, a pòdium nacional.

Als 200 esquena, ja molt més centrada, va fer una
gran prova, va batre novament el rècord absolut del
Club Natació Benicarló, amb una marca de 2.27.71 E,
que la deixava a 1 dècima exacta de la final i que li
donava la 9ª posició definitiva.

Als 200 lliures va estar al voltant dels seus temps
habituals. 

La seua entrenadora estava satisfeta, tot i lamentar
que haguera tingut eixe mal debut, que li va privar
d’èxits més grans. 

Amb aquest campionat, es tanca la temporada de
natació en piscina per al Club Natació Benicarló. 

JÚLIA BARRACHINA, AL CAMPIONAT D’ESPANYA JÚNIOR DE TERRASSA

text i foto CNB

CARXOFA: Per a Joan Ferré pel seu nou càrrec de jutge de pau de Benicarló. Segur que
ho farà tan bé com Juanma Torres, el seu antecessor. Enhorabona!

PANISSOLA: A tots els membres del PP local que juguen a fer el pallasso a les xarxes
socials compartint textos i teories secessionistes i/o comentaris que els signaria Franco en
persona. 

CARXOFA i PANISSOLA
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A BEURE AL GALLETPer Xavi Burriel

EL CÒMIC

No em puc permetre tindre vacances. Lo senyor
director general de La Veu em va dir que hi havia cua
de becaris que estaven disposats a fer currículum
en aquest extraordinari mitjà fins i tot cobrant
menys que jo que no cobro res. Per això que em
vaig haver d'inventar la secció xorra eixa dels noms
dels carrers, perquè si descansava, em pillaven el
lloc. 

Sort en tinc de la comprensió de la família que,
conscients de com m'agrada fer de bé les coses, han
permés que em casque un altre curs sencer en blanc i,
una vegada més, no n'he aprovat ni una. Continuaré
sent gràcies a la generositat paterna el més veterà dels
estudiants no ja només de la Universitat de Barna sinó
que crec que de tota la Comunitat Europea. Gràcies
papa, gràcies mama. Gràcies senyor que diu hala Madrit
i/o ribaspanya que tan bé comprén la meua progenitora.
Gràcies Margot, que amb no res i per pràcticament no
res et deixes estimar. Gràcies directius de l'empori
mediàtic de La Veu per donar-me aquesta nova
oportunitat. 

Introducció feta. Diumenge passat va presentar-se
davant la seua (poca) afició la plantilla del CD Benicarló
tot jugant un partit amistós contra l'Amposta CF. El
resultat és el de menys (sí, sí, vam perdre 0 a 3), però
sí que vaig poder treure algunes conclusions del que
vaig vore des de la meua priviligiada posició de darrere
de la porteria. 

Veníem de perdre per tres a dos contra el Peníscola i
vaig pensar que els gitanos volen mals principis per als
seus fills. Però jo no soc gitano i vull que guanyem
sempre. En dos partits ens han fet sis gols i això no és
poc. 

Ja m'he tornat a perdre. Al Municipal Pitxi Alonso no
érem més que una colla d'enganxats al CDB. A l'hora
que fóra, contra qui fóra, allà estaríem. Una afició de
primera regional tirant per dalt. 

La presentació de l'equip no va ser gens lluïda. De fet,
ni en va haver. Aquells temps que em diu el papa en què
s'omplia de gent el camp del camí la Mar amb la intenció
de vore els nous fitxatges i de sentir les sempre
assenyades paraules del conseller espiritual mossén
José Tomás Llorach han passat a la història. Ara surten
al camp per jugar i, si no els coneixem,  ja els anirem
coneixent. Un amic em deia que necessitem un
comunity manager per dur-nos el tema de les xarxes
socials, jo penso que el que necessitem és algú amb la
desimboltura (vosté ja m'entén) de Josvi Palanques que
ens vaja contextualitzant el que veiem sobre el terreny
de joc. La carxofa per parlar només l'agarre un senyor
que no és un virtuós de la dicció per a dir a la mitja part
el número de la rifa del pernil. Que no em presentaré jo
mateix a vore si em volen?

Tot i l'aparatositat del resultat, no em va desagradar el
Benicarló, especialment a la segona part, jugant amb les
línies juntes i posant unes ganes impròpies d'un
amistós. Em va agradar un dels nous alt i prim que juga
prop de la defensa, em van agradar Joan Palau, Rubén
Querol i Khalid i em va agradar el caràcter de
l'entrenador. També Laio que a poc a poc tornarà a ser
un referent al mig del camp o la defensa o allà o el
posen i vaig celebrar el retorn després de dos anys
d'absència per problemes físics de Pepe Jiménez
(aquell xiqüelo que té una esquerreta magnífica però
que no torna quan perd la pilota). Bé, bé, no vaig sortir
descontent. 

Demà mateix, dissabte dia 11, a les set de la tarde
rebrem la visita de la Sénia. Potser començarem a
marcar gols i a mostrar tot el potencial que tenim.  

text VICENT T.PERIS

TORNO

CONTACTA AMB  “LA VEU DE BENICARLÓ”

twitter: @Elstafaners   mail: veubenicarlo@gmail.com
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EL TEMA ESPORTS

La Xylella, el bacteri assassí, que atemoreix i té
en vil els llauradors

El bacteri Xylella fastidiosa, que ha obligat a talar
tots els cultius a cent metres a la redona a Alacant,
manté en suspens els llauradors de la província de
Castelló. La Unió de Llauradors assegura que és un
problema que no té solució i de detectar-se de nou
comportaria grans pèrdues al sector. Després de
l'aparició del bacteri a Alacant, la Conselleria
d'Agricultura ha dut a terme jornades a Castelló per
informar els llauradors com afecta aquest insecte.
S'han instal·lat monitors per a captar insectes vectors
en la zona nord de la província i, de moment, les
proves han donat negatiu. Encara així, el president de
la Unió de Llauradors, Ramón Mampel, assegura que
existeix preocupació perquè és un problema que no té
solució. La província de Castelló, assegura Mampel,
compta amb un ampli patrimoni mil·lenari d'oliveres,
que desapareixeria amb l'Ébola de l'olivera. Mampel
assegura que és un problema d'Estat i demana més
implicació de la Unió Europea per a impulsar mesures
per a eradicar la infecció, que de moment ja ha afectat
a Itàlia i a les Balears. A més, exigeix que arriben més
recursos per a indemnitzar als propietaris de les

parcel·les afectades i més fons per a recerca. És per
açò que la Unió de Llauradors sol·licita un protocol
d'eradicació al Ministeri d'Agricultura i no de contenció.

La Unió de Llauradors reclama que es faça un
protocol d'eradicació com va passar a Itàlia per a
destruir tots els arbres i arbustos susceptibles de ser
infectats per la Xylella en un radi de 100 metres a la
redona de qualsevol positiu i en el país transalpí
s'establia també una zona tap de 10 quilòmetres. Unió
de Llauradors ve reclamant des de fa temps diverses
mesures sobre aquest assumpte, entre elles un major
control i inspecció en els vivers i una major dotació
econòmica en els programes de sanitat vegetal
inclosos en els pressupostos de les diverses
Administracions Públiques. “L'aparició d'un bacteri
com la Xylella o la que provoca el Citrus Greening o el
fong de la Mancha Negra en el nostre territori podria
ser letal per a la nostra agricultura i per açò cal adoptar
totes les mesures possibles de prevenció i control”,
asseguren fonts d'aquesta organització professional
agrària. El bacteri va ser detectat dies arrere en una
finca d'ametlers al Castell de Guadalest (Alacant).
Igual que a Balears, el Govern valencià ha eixit ràpid a
demanar calma, a dir que el focus està aïllat i controlat.
Però ja ningú se'n refia. L'epidèmia està definitivament
ací i els llauradors han entrat en pànic. Hi ha milers
d'ocupacions i milers de milions d'euros en joc. 

Arriba La Plaga

textREDACCIÓ

Arranquen la Campanya Esportiva d'Hivern i el programa d'Esport Escolar

La Campanya Esportiva d'Hivern i el programa
d'Esport Escolar incorporen per al proper curs una
llarga llista d'esports i activitats per a tots els gustos
i edats. Com a novetat, s'amplia l'oferta d'esports en
els centres d'educació secundària i també els
horaris per a les activitats destinades a xiquets de 3
a 5 anys. Les preinscripcions es podran formalitzar
en línia o de manera presencial.

La Regidoria d'Esports ha presentat un any més una
àmplia oferta d'activitats dins de la Campanya Esportiva
d'Hivern que inclou propostes esportives per a totes les
edats: des de les activitats fisicoesportives per a
persones adultes fins a les activitats aquàtiques de la
Piscina Municipal, esdeveniments i competicions
puntuals, un complet programa de formació i la ja
consolidada campanya d'Esport Escolar per als
alumnes de primària i secundària. La campanya
començarà el 2 d'octubre.

El regidor d'Esports, Carlos Flos, ha remarcat que
amb la inscripció telemàtica «es dóna resposta a la
demanda que veníem arrossegant en els darrers
cursos, oferint un termini ampli de preinscripció que
també reduirà el nombre d'incidències».

Les activitats fisicoesportives inclouen gimnàstica de
manteniment, pilates, activitat física adaptada,
gimnàstica per a la tercera edat, ioga, tai-txi, i iogi-lates
(activitat combinada de ioga amb tècniques i exercicis
de pilates).

Una de les novetats de l'Esport Escolar per a aquest
curs és l'ampliació dels esports destinats als estudiants
dels centres d'educació secundària. A banda del futbol
sala, els alumnes podran inscriure's en esports
alternatius (colpbol, rugbi, pilota valenciana, TRX, etc.) i
en esports de fitness i salut (cardiobox, bodypump, step,
pilates, etc.).

Respecte a Viu Actiu, el programa d'assessorament i
prescripció d'exercici físic individualitzat que va posar
en marxa l'Ajuntament de Benicarló en col·laboració
amb el Centre de Salut i la Conselleria de Sanitat,
l'objectiu és ampliar l'oferta establint un torn de
vesprada, a més d'intentar ampliar el programa a
xiquets en edat escolar que es troben en situació de
risc.

Tant per a la Campanya Esportiva d'Hivern com per
al programa d'Esport Escolar les preinscripcions es
poden realitzar des del 21 d'agost fins al 19 de setembre
a través del web www.esportsbenicarlo.com. A més,
aquelles persones que desitgen realitzar les
preinscripcions de manera presencial podran fer-ho de
l'11 al 19 de setembre en els diferents centres escolars.

text AB
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OPINIÓ EL TEMA

EL BACTERI

El bacteri Xylella fastidiosa afecta a l'olivera, a la
vinya, així com als fruiters, entre ells els cítrics, i a
nombroses plantes ornamentals en diferents països i va
ser detectada en primer lloc, pel que fa a la Unió
Europea, a Itàlia en 2013 on ja ha causat la mort de
milers d'oliveres en el sud; després es va expandir a
França en 2015 amb dos brots a Còrsega i la Costa
Blava. Recentment es va detectar també a Alemanya.
Fins a la seua aparició en Balears el passat any no
havia estat detectada a l'Estat espanyol. La Xylella
fastidiosa és un bacteri amb gran potencial de dany
econòmic per als cultius mediterranis. Es dispersa
mitjançant vectors (insectes xucladors) i ataca a
diverses plantes de gran viabilitat econòmica, com la
vinya, l'olivera, l'ametler, la prunera, el presseguer i els
cítrics, sense que existisquen actualment mètodes
eficaços de curació. Per aquest motiu, a Itàlia i França
sols s'ha pogut actuar eradicant i cremant les plantes
contaminades i prohibint la circulació de plantes de les
zones afectades. 

Segons informa EFSA (Autoritat Europea de
Seguretat Alimentària) el moviment de plantes és la
principal via d'entrada d'aquest bacteri, sent l'única via
per a la propagació natural els insectes vectors, que
poden ser transportats pel vent a grans distàncies,
principalment cicadel·lids i cercòpids, hemípters
xucladors que s'alimenten del xilema, el teixit que
hostatja aquest bacteri.

Hi ha fins a 360 vectors o agents transmissors de la
malaltia, la majoria insectes tan comuns en les
plantacions com a mosquits o cigales, la qual cosa fa
que el bacteri s'estiga propagant a gran velocitat  en els
entorns afectats. El protocol és clar: cal eradicar tota la
vida vegetal, siga la que siga, en un diàmetre de 100

metres. Arrancar planta i arrels i triturar-lo tot, ja que el
bacteri no prolifera en matèria inerta. L'especificitat
entre el bacteri i el vector sol ser molt baixa, per la qual
cosa pràcticament qualsevol espècie de cicadel·lid i
cercòpid pot ser vector potencial del bacteri. Els vectors,
no obstant açò, només actuen com dispersors eficients
a curta distància. El principal risc d'entrada del bacteri
en altres continents és avui dia el comerç i transport de
material vegetal infectat.

La ‘xylella fastidiosa’ es divideix en quatre
subespècies genètiques, cadascuna de les quals afecta
especialment a un tipus d'arbre. La ‘fastidiosa fastidiosa’
és la primera que es va detectar a Mallorca i la que ha
arribat també a Alacant. Aquesta afecta especialment a
l'ametler, el festuc, les fruites d'os com el préssec i
també a la vinya. La ‘fastidiosa multiplex’ és una variació
de la comuna, detectada a Còrsega i el sud de França.
La tercera, la ‘pauca’, és la que s'ha encebat brutalment
amb les oliveres del sud d'Itàlia i la que terroritza
Andalusia. La mala notícia és que ja ha sigut detectada
en una plantació a Eivissa. La bona és que no té la
mateixa línia genètica que la italiana. La quarta
subespècie és la ‘sandyi’.

SÍMPTOMES DE LA INFECCIÓ I DANYS A LES
PLANTES

La Xylella fastidiosa envaeix el xilema de la planta
hoste. La seua multiplicació a l'interior dels gots pot
portar a l'obstrucció del flux de saba bruta, principalment
aigua i sals minerals. Els símptomes varien d'uns hostes
a uns altres. En alguns es corresponen amb els
símptomes típics d'estrès hídric: planta mustia o
decaïment generalitzat i, en casos més aguts, la seca
de fulles i branques, i finalment la mort de tota la planta.
En altres casos els símptomes es corresponen més als
provocats per certes deficiències de minerals, com
clorosis internervial o clapejat en fulles.

ve de la pàgina anterior

La tarda passa lenta i  xafogosa. Des d’aquest petit
mirador, construït  damunt d’unes roques que separen
l’estesa de dues llargues platges, ens deixem endur -ben
arrecerats a l’ombra-  per  l’acompassat batec de les
onades –esquitxat pels crits enjogassats dels nens que
desafien la inclemència d’un sol que encara  talla com
una daga fina. Només de tant en tant el batec d’un tren
–ara direcció nord, ara direcció sud- crea una harmonia
diferent damunt el ritme de les onades i ens recorda que
hi ha una vida, moltes vides, més enllà d’aquesta
agradable i ben comfortable  sensació d’irrealitat, de
temps aturat,  que ara ens agombola. Tota la gent que ara
passa en aquests trens –uns trens que potser ja van força
plens perquè la tarda del diumenge avança- saben d’on
vénen i a on van, saben que –si no passa res de nou-
arribaran al seu destí a tal hora i encara tindran una mica
de temps per aprofitar les acaballes del diumenge. A dins
el tren, un espai també  de certa irrealitat perquè sembla
que la vida de veritat  passa just  a l’altra banda de les
finestres, hi ha qui aprofita aquesta estona per dormir o
per avançar en la lectura d’aquella novel·la que el té
atrapat, hi ha qui pensa en totes les coses que ha de fer
aquesta setmana o qui parla per telèfon amb veu massa
forta i maleeix la poca cobertura que té quan la trucada es
perd, hi ha qui ressegueix les ferides que encara no han
cicatritzat perquè l’ànima sovint necessita molt de temps
per cosir els dolors  o qui pensa en què soparé avui
perquè la nevera està terriblement buida, hi ha qui mira
per la finestra i enveja a tota la gent que omple la platja o
qui enyora aquells estius de la  llunyana joventut –el gust
d’uns cossos, d’uns dies plens de sol i de vida esclatant.
Aquests no són els trens que van o vénen de Paterna o
de Montcada i que creuen la tarda lenta del diumenge
d’un Estellés que vessa en els versos tota la força tendra
i brutal de la vida –la vida i la mort, el desig, tota la
quotidianitat, les paraules com petits grills que neixen en
el cor de la infantesa. O potser sí que ho són, perquè com
aquells trens que sent l’Estellés des de casa seva,
mentre escriu i escriu versos, en aquests vagons que
creuen la nostra tarda  també hi viatgen dolors,
renúncies, enyors, esperances... I perquè aquets trens
també creuen la tarda lenta del diumenge, camí d’un
crepuscle tranquil. 

El xiulet del tren i el tremolor del seu pas proper em fa
pensar en certs viatges llargs en tren, de nit. Penso en Gil
de Biedma i en el seu Vals de aniversario quan ens parla
de la lleugera i plàcida dolçor de la sensació d’irrealitat
d’una habitació d’hotel –quan l’amor ja ha perdut la força
dels primers anys-, una sensació suau d’irrealitat només
comparable al record d’aquell estiu, al camp, a casa els
pares o en els llargs viatges en tren de nit. Des d’una

butaca o des de la llitera, dins un tren de nit,  les hores
passen lentament a cops de sotracs, d’aturades en
estacions silencioses i tristament il·luminades, entre
l’anar i venir de viatgers que pugen o baixen o que
intenten matar el llarg parèntesi que els separa del seu
destí passejant per estrets passadissos o a la recerca del
vagó-bar que ja ha tancat fa força estona. La nit, en el
tren, busca el seu espai de silenci damunt un paisatge de
ferros que grinyolen, de xiulets enmig el no-res, de retalls
de converses que es perden en la foscor o en un mar de
llums, finestra enllà. Un tren que corre cap a un nou dia,
cap a una matinada que tindrà gust d’estació de destí,
d’arribada o de retorn –sens dubte, els viatges tenen un
gust diferent si són viatges d’anada o de tornada. 

I penso en alguns dels meus viatges en tren de nit i em
deixo arrossegar sense oposar cap resistència, com un
plaer suau i lleuger, cap a la nostàlgia. Aquesta lleugera i
dolça sensació d’irrealitat d’aquesta tarda xafogosa, d’un
sol inclement que crema el batec de les onades i del càlid
tremolor dels trens que passen, m’empeny quasi sense
adonar-me’n cap als plecs dels records i ressegueixo
aquell primer llarg viatge en tren de nit cap a terres
gallegues –amb unes darreres hores de matí ple de verd
esclatant per tot arreu-, l’arribada a l’estació de Santa
Apolonia de Lisboa –després d’una nit tot endinsant-nos
a  Portugal des del nord-, una nit de sant Joan camí de
Madrid –sense petards ni fogueres ni cava-, Torí com a
destí final i punt d’arrencada de la  descoberta d’uns
carrers i uns porxos i un riu  amb gust de Pavese, una
anada a París per celebrar els quinze anys de reflexió i de
lluita de la nostra associació  amb l’objectiu d’anar a
conèixer la casa-museu de Louis Braille... 

D’aquí una estona deixarem el mirador, aquest espai
de tranquil·la quietud suaument irreal, el batec de les
ones, el passeig ple de gent que busca sense pressa la
conversa serena, la quietud de l’estiu. I d’aquí una estona
nosaltres també serem uns viatgers d’un tren de rodalies
que, encara que sigui ja de nit, ens portarà massa de
pressa cap a la ciutat coneguda que ens rebrà, sens
dubte, plena de xafogor. D’aquí a una estona també
serem uns viatgers que resseguirem, durant el viatge, en
el gust dolç d’allò viscut durant aquest diumenge d’agost
ple d’amistat i potser també  ens perdrem en el repàs de
les coses que ens toca fer aquets propers dies, en l’enyor
del viatge en tren de nit que aquest estiu segur que no
farem, en el dubte sobre què soparem avui perquè la
nevera de casa, certament, està ben buida.   

Trens de tarda i trens de nit

text  JOAN�HERAS

Fronteres

La tarda passa lenta i  xafogosa. Des

d’aquest petit mirador, construït

damunt d’unes roques...
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El Ple aprova per unanimitat l'exposició pública de la versió preliminar del PGE

El Ple de l'Ajuntament de Benicarló ha aprovat per
unanimitat l'exposició pública de la versió
preliminar del Pla General Estructural (PGE). Durant
tres mesos s'obrirà un període de participació
pública i es convocarà a la ciutadania per explicar el
model de ciutat que marca aquest PGE.

Els quatre grups municipals que integren el Ple de
l'Ajuntament de Benicarló han aprovat per unanimitat
l'exposició pública de la versió preliminar del PGE.
L'alcaldessa de Benicarló, Xaro Miralles, ha afirmat que
«estem de enhorabona amb aquesta aprovació, perquè
suposa l'inici de la part final de l'aprovació definitiva del
Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU)». «Una
promesa -ha dit l'alcaldessa- que aquest equip de
govern es va marcar en començar la legislatura i que
ens permetrà definir el model de ciutat que volem».
Miralles confia que «l'aprovació definitiva del PGOU
puga ser a finals de 2018».

A partir d'ara, una vegada es publique en el Diari
Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), s'obrirà un
període de participació pública de tres mesos, durant el
qual es podrà consultar la versió preliminar des del web
municipal o directament al Departament d'Urbanisme
(edifici administratiu del carrer del Doctor Pera) i es

podran presentar al·legacions, suggeriments o
observacions.

A més a més, en el mes de setembre l'alcaldessa,
acompanyada dels tècnics municipals i de l'equip
redactor del PGE, convocarà a tota la ciutadania en un
acte públic que tindrà lloc al Magatzem de la Mar per tal
d'explicar àmpliament el document i donar a conéixer el
model de ciutat que marca el Pla Estructural.

Una vegada finalitzat el procés, s'elaborarà el
document de participació pública, sintetitzant els
resultats. Amb tota aquesta documentació, es formarà
l'expedient d'avaluació ambiental i estratègica i
s'enviarà a la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques
i Vertebració del Territori, òrgan competent, l'aprovació
provisional i l'expedient d'avaluació ambiental, per tal
que l'administració autonòmica formule la declaració
ambiental i territorial, en un termini de tres mesos.

Una vegada emesa la declaració, l'Ajuntament
inclourà les determinacions que se'n deriven i s'enviarà
per a l'aprovació definitiva el document final del PGE.
Una vegada aprovat el PGE, caldrà presentar el Pla
General Detallat, que els serveis tècnics municipals
aniran elaborant durant el temps d'exposició pública i
mentre la Conselleria formule la declaració ambiental i
territorial.

text AB

L'street legend d'avui dona nom a un dels
carrers més populars del Benicarló dels 80 i 90.
Els bars, els pubs, una discoteca explosiva o un
regi cinema van convertir el «carrer del vici» en
el més conegut de la comarca. Després els
temps van canviar i la gent d'ordre va voler que
l'oci nocturn es traslladara al nyap aquell que hi
ha al port i Benicarló es va tornar a convertir en
el poble trist i avorrit que havia sigut sempre. 

Clar que sí, estem parlant del gran conqueridor,
excel·lent catòlic ¡ millor militar, conqueridor per a
les Espanyes de Mèxic i vencedor amb el seu
enginy d'infinitud de batalles, el cèlebre Hernán
Cortés. 

El nostre home va néixer a Medellín, a
l'Extremadura de Rodríguez Ibarra i va ser el
prototip del soldat espanyol. Valent, audaç (això no
sé si ho són tots), cristià i es veu que també una
mica puteret. De fet, dels maies va acceptar el
«regal» de la coneguda índia Malintxe, que li va fer
de consellera, intèrpret i amant durant tota la
campanya mexicana. 

Va estar acusat de conspiració contra el
governador Velázquez i, en una ocasió, no el van
deixar sortir amb les seues naus perquè no se'n
refiaven. De fet, no en va tindre prou de barallar-se
amb els pobres indígenes sinó que va lluitar
enfervoridament contra les naus d'un tal Pánfilo
(derrotable absolutament) Narváez a qui havia
enviat el pobre Velázquez perquè Cortés se'n
tornara cap a casa. 

Però sí, en realitat, tot això són minúcies. El
nostre home és recordat sobretot entre els
descendents dels indis mexicans per haver
protagonitzat la famosa «matança de Txolula», més
de sis mil morts (civils desarmats majoritàriament)
en menys de sis hores. A més de mil per hora. Vaja,
estem parlant d'un veritable genocida de qui Fray
Bartolomé de las Casas va dir que personificava «la
codicia propia de todos los españoles que viajaron
a las Indias Occidentales». 

A una gloriosa pedra preciosa com aquesta li
tenim dedicat un carrer -avui «semipeatonal», ahir
de llambordes- a Benicarló. De veritat...

Calia?

STREET LEGENDS BENICARLANDES (4)

text  VICENT T.�PERIS
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LA DIPUTACIÓ CONTRIBUEIX AMB 12.000€ A la
MÚSICA DE LES BANDES DE L'OFRENA FALLERA 

La Junta de Govern de la Diputació de Castelló ha
aprovat el conveni amb la Junta Local Fallera de
Benicarló per a col·laborar en les despeses de la
participació de les Bandes de Música en la desfilada de
l'Ofrena de Flors a la Mare de Déu de la Verge del Mar de
les Falles 2017. 12.000€ és la quantitat que destina a la
Junta Local Fallera la Diputació Provincial, que encapçala
Javier Moliner, amb la finalitat de contribuir al cost de les
bandes de música de l'ofrena a la verge.

El portaveu del grup municipal del PP de Benicarló,
Juan Antonio Mañá Ferrer, s'ha mostrat satisfet “davant
aquesta ajuda que recolza una festa tan arrelada i
volguda en el nostre poble, multitudinària i popular, com
és la festa fallera benicarlanda”, una festa que ha recordat
celebrarà el seu 45 aniversari en 2018.

La mar de circ

Al mateix temps, Mañá ha valorat la iniciativa de la
Diputació de Castelló de promoure aquest estiu a
Benicarló el projecte La Mar de Circ. “Gràcies a l'esforç de
la Diputació provincial, en col·laboració amb diversos

ajuntaments, entre el qual es troba el del nostre municipi,
la màgia del circ arriba a diferents racons de la província
amb espectacles de gran nivell”, ha destacat el portaveu
popular.

NOTA DE PREMSA

text  NOTA�DE�PREMSA PP BENICARLÓ

Festes lliures d'agressions sexistes

La Regidoria de Benestar Social, amb la
col·laboració de la Coordinadora de Penyes, ha
posat en marxa la campanya «Si dic no és no»,
enfocada a prevenir i evitar qualsevol tipus de
violència sexista. La campanya s'adreça a tota la
ciutadania i pretén contribuir a la construcció
d'espais d'oci nocturn saludables i igualitaris.

L'escalada de falta de respecte cap a les dones que
es produeix en grans esdeveniments, emparada per
l'ambient festiu i els excessos, s'ha convertit des de fa
temps en motiu de preocupació i també de reivindicació
social. En aquest context, i per tercer any consecutiu,
l'Ajuntament de Benicarló ha llançat la campanya «Si dic
no és no», amb el compromís de prevenir i eradicar les
actituds i els comportaments sexistes, sensibilitzar a la
ciutadania i activar la resposta davant d'aquestes
situacions. La campanya està dissenyada des de la
Regidoria de Benestar Social i la Unitat de Prevenció
Comunitària de Conductes Addictives de l'Ajuntament
de Benicarló (UPCCA), i compta amb la col·laboració de
la Coordinadora de Penyes, la Comissió de Festes i
Creu Roja. La regidora de Benestar Social, Marta
Escudero, ha dit que «la violència sexista té moltes
formes i es manifesta en múltiples àmbits i espais, però
sempre és una expressió de la desigualtat entre homes
i dones». En aquest sentit, Escudero ha comentat que
«les Festes Patronals han de ser un espai de respecte i
de convivència» i ha rebutjat actituds i conductes que

«des de la desigualtat poden arribar a l'ofensa, la
intimidació, l'abús o l'agressió», ha remarcat la regidora.

«Hi ha pràctiques masclistes quotidianes que en
molts casos s'entenen com a comportaments naturals
ha afegit la regidora-, com els tocaments no consentits,
els acorralaments o els comentaris sexuals incòmodes,
i això és el que volem fer visible amb aquesta
campanya. No podem tolerar cap tipus de conducta
sexista, perquè cap situació justifica una agressió».

Per això, la campanya s'adreça a tota la ciutadania,
per tal que s'implique en la construcció d'espais d'oci
nocturn saludables i igualitaris. «No és una campanya
només per a dones, ni és una campanya contra els
homes», ha dit la regidora. «És una campanya per tal
que tots adoptem una actitud activa front a les
agressions i els comportaments sexistes».

L'objectiu final de la campanya, tal i com ha detallat
Marta Escudero, «és conscienciar els assetjadors de
què certes conductes són agressions i procurar que
laciutadania no tolere aquests comportaments».

text AB

BEQUES DE LA FUNDACIÓ CAIXA BENICARLÓ A L’EXCEL·LÈNCIA ACADÈMICA 

Caixa Benicarló ha fet públics els noms dels 13
alumnes becats en la XXI edició de les Beques a
l’Excel·lència Acadèmica que atorga la seua
Fundació amb una beca de 1.000€ per a cadascun.
Les beques s’entregaran el proper dissabte 9 de
setembre i es destinaran al estudis universitaris i
superiors que cursaran els alumnes premiats a
partir del proper curs. Al mateix temps, ja s’han
convocat les bases de la nova edició per al curs
2017-2018.

Les Beques a l’Excel·lència Acadèmica de Caixa
Benicarló afavorixen amb 13.000€ els fills dels socis de
l’entitat bancària que compleixen determinats vincles
comercials, a la vista de les avaluacions obtingudes en
les proves d’accés a la Universitat. En total, 13
estudiants d’instituts de Benicarló i Peníscola rebran una
beca individual de 1.000,00 €. 

Els alumnes becats en esta edició cursen els seus
estudis en els instituts de Benicarló i Peníscola i són els
següents: Lara Albiol Pitarch (IES Ramón Cid), Isabel

Caldés Riba (IES Alfred Ayza) Paula Díaz Gutiérrez (IES
Ramón Cid), Pau Llopis Tejedor (IES Joan Coromines),
Joana Lluch Miralles (IES Joan Coromines), Raquel
Marzal Monfort (IES Ramón Cid), Aitor Pitarch Ayza (IES
Ramón Cid), Blanca Ramia Guillén (IES Joan
Coromines), Julia Redón Pla (La Salle), Patricia Ros
Morales (IES Ramón Cid), Didac Saura Martínez (IES
Ramón Cid), Marc Simó Guzmán (IES Alfred Ayza) i
Carla Vicent Rodríguez (IES Ramón Cid).

El director de Caixa Benicarló ha assenyalat que “les
Beques a l’Excel·lència difonen el treball constant i
permanent de l’alumnat” i ha anunciat que s’entregaran
el dissabte 9 de setembre a les 12 hores en el saló
social que l’entitat té a l’Avinguda Joan Carles I. Per a
Galán: “eixe dia tindrem l’oportunitat de fer públic
reconeixement al mèrit i esforç de cadascun d’estos
excel·lents alumnes, així com també fer-ho extensible a
les seues respectives famílies pel permanent
recolzament que, de ben segur, han dispensat en tot
moment i, per descomptat, als professors que han sigut
un bon referent i han influït positivament en aquest bon
rendiment acadèmic”. 

text i foto REDACCIÓ

La setmana passada vaig sopar amb Reverter, un
company de feina. Tot anava bé fins que, enmig de
l’exaltació general del local, em va fer una confidència.
“Vivim  rodejats d’extraterrestres, amic. Per cada quatre
suposats humans, un és d’ascendència no terrícola”.
També em confessà visiblement preocupat, l’extrema
dificultat que suposa detectar-los perquè s’han integrat
molt bé al nostre món. Igual te posen una canya sense
escuma, que passegen orgullosos una samarreta d’un club
de futbol anglés. S’han mimetitzat perfectament i ara no hi
ha déu que distingisca un senyor d’Albacete d’un
d’Andròmeda. 

Primer, em paregué interessant aquesta subtil invasió
però quan la paranoia de Reverter s’allargà massa,  vaig
pagar el compte i em vaig acomiadar d’ell adduint
urgències familiars. L’endemà, mentre esmorzava en un
bar qualsevol, una revista local que fa servir el color em va
cridar a fullejar-la. Allí, entre d’altres, apareixia publicada
una fotografia de l’acte de declaració oficial del MUCBE

com a museu de la Generalitat Valenciana. Apareixien un
fotimer de càrrecs polítics de tots els partits, mudats i amb
la cara de les grans ocasions. No vaig poder evitar pensar
en la quota alienígena de Reverter. En aquella instantània
hi ha algun extraterrestre, segur. Però, qui? L’alcaldessa?
El delegat del govern? El peniscolà? El de cultura? Els
opositors? Impossible descobrir-ho perquè ni mengen
rates ni porten antenes al cap. Ara bé, tots sabem a qui no
confiaríem els diners per a construir la nau espacial que
ens retorne a la nostra estimada galàxia natal.

LA INVASIÓ DELS LLADRES DE COSSOS

text J. GUILLEM



LOCAL

la veu de Benicarló                                                                                                                          pàgina 13pàgina 8    la veu de Benicarló 

LOCAL

La Regidoria de Cultura ha convocat un any més
el Concurs de Fotografia Ciutat de Benicarló, amb el
lema «Centre històric de Benicarló i carrers de la
volta». Les obres, que han de ser originals i
inèdites, es poden presentar fins al 22 d'octubre i
optaran a tres premis de 500, 250 i 100 euros.

El Concurs de Fotografia Ciutat de Benicarló arriba ja
a la XIX edició i ho fa convocant un nou certamen
destinat a tots els fotògrafs aficionats i professionals
que ho desitgen. El lema triat enguany és «Centre
històric de Benicarló i carrers de la volta». Cada
participant només podrà presentar un màxim de tres
fotografies, en color, o en blanc i negre, amb possibilitat
de tractament digital, però no de muntatge.

Les obres es podran presentar fins al 22 d'octubre i
optaran als tres premis que s'atorguen: el primer, dotat
amb 500 euros, el segon amb 250 euros i el tercer amb
100 euros. Els criteris que tindrà en compte el jurat per
tal d'escollir l'obra guanyadora seran la il·luminació, la

dificultat, la perfecció tècnica, l'originalitat, la
composició, l'impacte i l'aplicació dels efectes o retocs.

La decisió del jurat es coneixerà en el mateix moment
del lliurament dels premis, que tindrà lloc divendres 3 de
novembre al Mucbe, en l'acte d'inauguració de
l'exposició de les obres presentades.

XIX edició del Concurs de Fotografia Ciutat de Benicarló

text AB

Joan Ferré, nou jutge de pau de Benicarló

El pedagog Joan Ferré
Querol ha visitat
l'Ajuntament de Benicarló
després de prendre
possessió del càrrec de
jutge de pau de Benicarló
per als propers quatre anys.
Ferré va ser proposat pel
Ple del passat mes de juny.

L'alcaldessa de Benicarló,
Xaro Miralles, va rebre el nou
jutge de pau de Benicarló,
Joan Ferré Querol,
acompanyat del jutge de pau
substitut, Ramón Soriano, i del
que ha estat jutge de pau de
Benicarló durant els últims 12
anys, Juan Manuel Torres.
Ferré ha pres possessió del
càrrec per als propers quatre
anys com a màxim responsable de la justícia de pau,
que constitueix el primer graó de l'organització judicial
espanyola i la més propera a la majoria dels ciutadans.

Ferré és llicenciat en Pedagogia i Ciències de
l'Educació per la Universitat de València. Ha
desenvolupat la seua trajectòria professional en el món

de l'Orientació escolar i professional. Des de 1984 ha
treballat en el Servei Psicopedagògic Escolar de la
Conselleria d'Educació, amb seu a Vinaròs i àmbit de
treball comarcal. Ha compatibilitzat el seu treball amb el
de professor associat de la delegació de la UNED a
Benicarló. Actualment està jubilat i col·labora com a
voluntari en diverses associacions de Benicarló.

text i foto AB

Un total de vuit joves menors de 30 anys han
començat a treballar avui a l'Ajuntament de
Benicarló en el marc del programa de la Generalitat
Avalem Joves +, cofinançat pel Fons Social
Europeu. La durada dels contractes és d'un any a
jornada completa.

L'Ajuntament de Benicarló ha contractat vuit joves
menors de 30 anys que durant un any realitzaran
tasques tècniques i administratives en diferents
departaments municipals. En concret, s'han incorporat
una orientadora laboral, dos periodistes, una lingüista,
dos oficials administratius i dos conserges.
L'orientadora laboral realitzarà tasques de suport en
l'Agència d'Ocupació i Desenvolupament Local, mentre
que els dos periodistes s'incorporaran al Gabinet de
Comunicació i l'Emissora Municipal, i la lingüista
treballarà en l'Agència de Promoció del Valencià – Aviva
Benicarló.

Un dels dos oficials administratius s'incorporarà al
departament de Participació Ciutadana i l'altre estarà
dedicat a actualitzar l'inventari patrimonial de
l'Ajuntament. Finalment, els dos conserges estaran
adscrits a l'Àrea d'Esports, per tal de poder cobrir totes
les necessitats dels diferents edificis i instal·lacions
municipals.

L'alcaldessa de Benicarlo, Xaro Miralles, ha donat la
benvinguda als joves i s'ha mostrat satisfeta per aquesta
subvenció, que suposarà «una oportunitat excel·lent per
a adquirir experiència en el món laboral i fomentar el
talent».

Avalem Joves + és el pla de foment de l'ocupació
juvenil de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball. En aquest pla, que compta
amb el cofinançament del Fons Social Europeu, la
Conselleria invertirà 148.387,20 euros, dividits en dos
plans: l'EMPUJU per a persones joves, amb 77.235
euros, i EMCUJU per a joves qualificats, amb 71.152,20
euros. L'Ajuntament, a més, aporta les quantitats
restants per cobrir la totalitat de les despeses de
contractació.

Benicarló contracta vuit joves aturats a través del programa Avalem Joves +

text AB
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No m’haguera imaginat mai que el nucli de la
corrupció peniscolana estigués amagat a una cosa tan
innocent com un club esportiu. Almenys aquesta ha
estat la primera impressió en vore el titular de la pàgina
dinou de la seua revista. Contundent i sense fissures.
Automàticament he pensat que ja era hora que tot
plegat passés, i he celebrat aquesta notícia com ho
haguera celebrat qualsevol ciutadà que pensa que ja
està bé de corrupció i que tots han de pagar pel que han
fet. Però sobretot, el que han de fer és tornar els diners
que han pispat de les arques públiques, condició sine
qua non per tal de poder posar els peus al carrer. Ha
aparegut la meua vena més anticorrupció i m’he
convertit en un abanderat de les classes oprimides i de
les víctimes de la crisi, tan castigades pel
malbaratament els recursos públics i pels sous
miseriosos. Molt content estava jo amb aquesta
excel·lent notícia, que no m’he adonat que no parlaven
de gent que havia entrat a la garjola, sinó d’un equip
d’un esport més digne d’una pista de circ que d’un
pavelló poliesportiu. Llavors he vist que no era més que
una metàfora, que quan deien tancat es referien a ben
lligat i complet. Aii! Sempre veient fantasmes allà on no
els hi ha.. “Tancat el cos tècnic del Peníscola
Rehabmedic”. Ara ja em quedo més tranquil i podré
dormir amb tota la seguretat de que aquest equip, que
m’importa menys que una defecació vacuna al mig d’un
gran herbassar, té ben lligat els eu cos tècnic per a la
propera temporada. Mareeee!! Quines nits de dormir
amb la seguretat d’un cos tècnic tancat. Quines ganes
tenia ja de que aquesta qüestió quedés resolta d’una
vegada per totes. Ara soc una altra persona, més
centrat, més assossegat, amb una seguretat amb mi
mateix que no s’imagina ningú. He de reconèixer que no
he pogut dormir de tiró cap nit fins que vaig llegir la
notícia a la seua revista. Gràcies, senyora Garcia,
moltes gràcies perquè ha esta vostè la meua salvació
anímica i mental, que a mi només me faltava afegir
neguits com aquests a les caloroses nits d’agost. 

També té nassos la portada. Un agost sense
vacances. Això sí que no pot ser. Agost és a vacances
com Benicarló és a falles. Aquest mes en que ara ens
trobem és aquell que tot es paralitza, que l’estat anímic
és una falta d’estat anímic. Tothom hauria de fer
vacances a l’agost. La mostra més clara de tot plegat és
que tothom pregunta que quan fas les vacances. És
temps de col·lapses, de gent pertot arreu, de carrers
plens, de gent vagant sense rumb, sense saber on
pondre. I va vostè  em diu que un agost sense
vacances? Quina serà la pròxima? Un març sense

falles? Una fallera sense topo? Un casal sense padrina?
Ah! Que s’han programat moltes activitats! Això és una
altra cosa. Que animen el poble que bona falta li fa.

Hi ha un projecte per a una nova biblioteca. Això és
una  molt bona notícia. Però pel que he llegit a la pàgina
tres, fins i tot el cost de les obres, que superen els sis-
cents mil euros, el portem dins del cor. Sí, perquè
segons que llegim a la notícia, “les obres tenen un cost
benvolgut de 64000 euros”. Sí, sí, cost benvolgut.
Benvolgut siga.

A partit d’ara em nego a comentar cap notícia més.
Comprenc l’estiu, comprenc que estem peresosos,
comprenc que tots estem molt ocupats. Però entre notes
de premsa de varies institucions, informacions de
l’ajuntament i quatre deslligos més, han omplert la
revista. Serà veritat allò que es diu a la darrera pàgina,
on es veu alguns col·laboradors en disposició d’omplir el
pap, de que hauran de fer un pensament i tancar la
paradeta. Per a publicar certes coses no cal gastar
paper, tinta ni la paciència dels lectors. Potser en els
temps que corren mantenir aquesta publicació és un
anacronisme i la millor opció és marxar cap a casa i
mirar-se les coses des de la barrera. Que toregen uns
altres.

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

text EL LECTOR

Els 12 empresaris i emprenedors que formaran
part del programa Actiben s'han reunit avui a
l'Ajuntament per tal de presentar els seus projectes
i marcar el full de ruta a seguir. Els projectes estan
relacionats amb els serveis, l'artesania, la
gastronomia, l'enginyeria o les telecomunicacions.

L'alcaldessa de Benicarló, Xaro Miralles, i el regidor
de Promoció Econòmica, Román Sánchez, han rebut
aquest matí els empresaris i emprenedors que formaran
part del programa Actiben, una iniciativa de l'Ajuntament
que té com a objectiu estimular l'activitat empresarial,
donar suport, formació i assessorament a persones amb
idees emprenedores, però també a autònoms o
empreses ja consolidades.

Els empresaris i emprenedors, acompanyats del
director del programa, Agustín Castejón, han presentat
els seus projectes, que abasten sectors molt diversos:
des dels serveis educatius fins a l'artesania, la
gastronomia, la informàtica, les telecomunicacions o
l'energia. Dels 12 projectes, sis responen a idees per a

desenvolupar, quatre són empreses que demanden un
major creixement i diversificació i dos són empreses
amb una trajectòria al darrere que busquen millorar la
rendibilitat i la productivitat.

L'alcaldessa ha expressat la seua satisfacció per
l'inici del programa i ha felicitat els empresaris i
emprenedors per acollir-se a aquesta iniciativa que, ha
dit, «contribuirà a fomentar la creació de llocs de treball
a la ciutat i a impulsar l'activitat empresarial». Xaro
Miralles els ha encoratjat a continuar treballant des de
Benicarló i ha destacat la importància de «saber evitar
que el talent local haja de sortir fora de Benicarló per a
triomfar».

Actualment, ja s'estan elaborant itineraris
personalitzats per a cadascun dels projectes i al
setembre començarà la fase de formació, adaptada a
les necessitats de cada empresari o emprenedor.
Paral·lelament, també s'oferirà suport financer i
comercial personalitzat. D'aquesta manera, es pretén
que Actiben esdevinga una ajuda determinant per a la
posada en marxa dels projectes d'emprenedoria, en
funció de cada perfil empresarial.

text AB

El programa Actiben arranca amb 12 projectes
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EL BENICARLÓ UNDERGROUND

Costumari de la plaça de la
Constitució

Devia ser dimarts, d'aquesta
setmana o de qualsevol, perquè
de tafaners desfaenats n'hi ha
sempre. Ací n'eren dos que van
passar per la part interior de la
plaça al costat de la parança
d'Informacio i Turisme i van vore
un home assegut al banc aquell
de barres de fusta que
subjectava un meló de moro
entre les cames. Un dels dos
dropos va augurar que
segurament se'l devia reservar
per a fer-li el farolet al xiquet a
festes, com surt al cartell
d'enguany, però l'altre va dir que
no, que el més probable era que
se'l menjara allí mateix. Total,
que se'n van anar i van tornar al
cap d'una hora i tres quarts i al
lloc on havia estat l'individu ara
quedava només un toll ben
vistós de corfes i llavors de meló.
I mosques i vespes. Mentre s'ho
miraven i comentaven el bé que
faria un dels municipals a peu
rondant la plaça a peu per
animar la població a peu a
respectar aquestes normes de
convivència a peu, van sentir el
crit esgarrat d'un xiquet, L'havien
vist passar per corrents per
damunt del banc davant de
l'alegria dels seus pares, que
corrien al costat com qui vol
entomar una pilota de rugby. El
xiquet havia ficat el peu dins d'un
dels forats que han quedat al
banc després que moltes barres
hagen estat foradades o
arrancades. Si ho penseu, vos
farà mal. Als dos tafaners se'ls
va eriçar tots els pèls del clatell!

A buscar...

Esta setmana anem
directament amb els nostres
municipals. A vore, una cosa és

ser brut, que també, però altra
molt distinta és, a més ser un
desaprensiu contaminador. No
sabem si havia perdut el filtre de
l'oli (el cotxe, encara que el
conductor no sabem si també),
l'estava canviant de manera
casolana, o simplement era un
inconscient, però el resultat va
ser el que segueix: «29 11:34 Se
localiza una gran mancha de
aceite de automoción en la
Plaza de la Constitución. La
pérdida de aceite continúa por
un recorrido finalizando frente al
Centro de Salud localizando al
conductor del turismo. Se
localiza un filtro de aceite en el
lugar. Se instruye denuncia.» I
és que sembla que per alguns el
carrer deu ser el seu taller
particular. Ja li està bé que li

encolomen la denúncia, ja, però
el que hagués calgut és donar-li
una granera d'eixes de raspall,
bona cosa d'algun
desengreixant au, a fregar al ple
del migdia fins que ho deixara tot
net i polit. 

Espere su turno, por favor
Xica, ací estàs!
-Mira...
-Es lo que hi ha.
-I estan tots iguals, eh, tots los

bancs igual!
-I quina calor que fa!?
-Sí, però si treballes pitjor.
-És veritat, ací arribes acalorà i al

cap d'un ratet ja estàs fresqueta.
-Quin número teniu?
-Lo 25
-Ah, 17 números vos falten... Lo

mes passat vaig vindre jo i tenia el
23. Una hora i mitja em vaig
esperar!

-I este banc, lo que era! Que
entraves per la porta i no et
deixaven tocar en terra, quin munt
de treballadors que tenia!

-Ara volen que ho fessem tot pel
caixer i, xica, jo no ho entenc això!

-Pos jo encara me n'hauré d'anar
si es fa la mitja. M'he pogut escapar

text LA COLLA DE TAFANERS

un momentet perquè tinc a ma mare al llit, però si no
m'agarren prompte me n'hauré d'anar a buscar la neteta.

-La xiqueta? Que on la tens?
-Ai, a escola!
-A escola en estiu?
-No, dona, és això que els tenen tot el matí si els pares

treballen. Jo l'arreplego a migdia i li dono dinar. Així son
pare i sa mare poden descansar una miqueta...

-I ja pots, amb ta mare gità?
-Xica, eixa és la que menys faena em dóna!

Benicarló... comarca del poble del costat

Diuen que el soparot eixe d'Onada va ser tot un
èxit. Nosaltres, com sempre, a parlar d'orella perquè
no ens van convidar. De tota manera tant s'hi val si
no ens volen enlloc, així almenys som lliures per dir
el que calga sense temor a ficar la pota i que ens
toquen el crostó per malparlats. Però al que
anàvem, allí que tenim entés es va reunir la florinata
de la politiqueria local a fer-se vore i a promocionar-
se com sempre ho han fet, a cop de mossegada. I
és que segons ens han contat el papeo va estar
bastant bé, tot i que no va arribar al nivell d'aquells
altres, dels tan enyorats premis Alambor, que fa uns
anys van desaparèixer. Quins temps aquells on

l'il·lustre regidor de Cultura de llavors, Patricio
Cornelles, elogiava els premis literaris, tot dient que
havien de guanyar-se els "chuletón", o dient unes
"pequeñes palabres" típiques del llavors alcalde
Jaime Mundo. Allò si que eren sopars,
reivindicatius, de la cultura, on eren capaços de
conviure la dreta més dreta benicaralnada i els
rojos, com els titllaven, als alambors. En fi, que
d'enyorança no ens podem estar, sobretot quan ací
tenim un regidor de cultura que ha apostat fort per
aquesta. Ara bé, tot i l'aposta, i el seu verb fàcil,
també se li escapen algunes "curiositats" com quan
en el seu discurs, va dir "la nostra comarca, de
Vinaròs". I clar, ací ja hem tocat os, i tot i que les
publicacions oficials no se'n faran ressò, nosaltres
que quan escoltem el nom del nostre veí del nord,
de seguida ens grinyola la neurona, no podem més
que repiular-lo (moderns que ens hem fet parlant,
amb això de les xarxes socials), a través de la
nostra secció. De tota manera,  i en el seu favor,  no
sabem si devia tenir alguna influència el fet que
l'alcaldessa hi era al seu darrera (mireu la foto, com
hi està observant). En fi, un  lapsus linguae o un "se
me lengua la traba", no poden entelar la recuperació
del sopar cultural de les lletres
"BENICARLANDES".  Per la nostra part
enhorabona als d'Onada... tot esperant que milloren
les relacions geogràfiques! 

ve de la pàgina anterior
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enhorabona als d'Onada... tot esperant que milloren
les relacions geogràfiques! 

ve de la pàgina anterior



OPINIÓ

la veu de Benicarló                                                                                                                            pàgina 9pàgina 12  la veu de Benicarló 

LOCAL

No m’haguera imaginat mai que el nucli de la
corrupció peniscolana estigués amagat a una cosa tan
innocent com un club esportiu. Almenys aquesta ha
estat la primera impressió en vore el titular de la pàgina
dinou de la seua revista. Contundent i sense fissures.
Automàticament he pensat que ja era hora que tot
plegat passés, i he celebrat aquesta notícia com ho
haguera celebrat qualsevol ciutadà que pensa que ja
està bé de corrupció i que tots han de pagar pel que han
fet. Però sobretot, el que han de fer és tornar els diners
que han pispat de les arques públiques, condició sine
qua non per tal de poder posar els peus al carrer. Ha
aparegut la meua vena més anticorrupció i m’he
convertit en un abanderat de les classes oprimides i de
les víctimes de la crisi, tan castigades pel
malbaratament els recursos públics i pels sous
miseriosos. Molt content estava jo amb aquesta
excel·lent notícia, que no m’he adonat que no parlaven
de gent que havia entrat a la garjola, sinó d’un equip
d’un esport més digne d’una pista de circ que d’un
pavelló poliesportiu. Llavors he vist que no era més que
una metàfora, que quan deien tancat es referien a ben
lligat i complet. Aii! Sempre veient fantasmes allà on no
els hi ha.. “Tancat el cos tècnic del Peníscola
Rehabmedic”. Ara ja em quedo més tranquil i podré
dormir amb tota la seguretat de que aquest equip, que
m’importa menys que una defecació vacuna al mig d’un
gran herbassar, té ben lligat els eu cos tècnic per a la
propera temporada. Mareeee!! Quines nits de dormir
amb la seguretat d’un cos tècnic tancat. Quines ganes
tenia ja de que aquesta qüestió quedés resolta d’una
vegada per totes. Ara soc una altra persona, més
centrat, més assossegat, amb una seguretat amb mi
mateix que no s’imagina ningú. He de reconèixer que no
he pogut dormir de tiró cap nit fins que vaig llegir la
notícia a la seua revista. Gràcies, senyora Garcia,
moltes gràcies perquè ha esta vostè la meua salvació
anímica i mental, que a mi només me faltava afegir
neguits com aquests a les caloroses nits d’agost. 

També té nassos la portada. Un agost sense
vacances. Això sí que no pot ser. Agost és a vacances
com Benicarló és a falles. Aquest mes en que ara ens
trobem és aquell que tot es paralitza, que l’estat anímic
és una falta d’estat anímic. Tothom hauria de fer
vacances a l’agost. La mostra més clara de tot plegat és
que tothom pregunta que quan fas les vacances. És
temps de col·lapses, de gent pertot arreu, de carrers
plens, de gent vagant sense rumb, sense saber on
pondre. I va vostè  em diu que un agost sense
vacances? Quina serà la pròxima? Un març sense

falles? Una fallera sense topo? Un casal sense padrina?
Ah! Que s’han programat moltes activitats! Això és una
altra cosa. Que animen el poble que bona falta li fa.

Hi ha un projecte per a una nova biblioteca. Això és
una  molt bona notícia. Però pel que he llegit a la pàgina
tres, fins i tot el cost de les obres, que superen els sis-
cents mil euros, el portem dins del cor. Sí, perquè
segons que llegim a la notícia, “les obres tenen un cost
benvolgut de 64000 euros”. Sí, sí, cost benvolgut.
Benvolgut siga.

A partit d’ara em nego a comentar cap notícia més.
Comprenc l’estiu, comprenc que estem peresosos,
comprenc que tots estem molt ocupats. Però entre notes
de premsa de varies institucions, informacions de
l’ajuntament i quatre deslligos més, han omplert la
revista. Serà veritat allò que es diu a la darrera pàgina,
on es veu alguns col·laboradors en disposició d’omplir el
pap, de que hauran de fer un pensament i tancar la
paradeta. Per a publicar certes coses no cal gastar
paper, tinta ni la paciència dels lectors. Potser en els
temps que corren mantenir aquesta publicació és un
anacronisme i la millor opció és marxar cap a casa i
mirar-se les coses des de la barrera. Que toregen uns
altres.

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

text EL LECTOR

Els 12 empresaris i emprenedors que formaran
part del programa Actiben s'han reunit avui a
l'Ajuntament per tal de presentar els seus projectes
i marcar el full de ruta a seguir. Els projectes estan
relacionats amb els serveis, l'artesania, la
gastronomia, l'enginyeria o les telecomunicacions.

L'alcaldessa de Benicarló, Xaro Miralles, i el regidor
de Promoció Econòmica, Román Sánchez, han rebut
aquest matí els empresaris i emprenedors que formaran
part del programa Actiben, una iniciativa de l'Ajuntament
que té com a objectiu estimular l'activitat empresarial,
donar suport, formació i assessorament a persones amb
idees emprenedores, però també a autònoms o
empreses ja consolidades.

Els empresaris i emprenedors, acompanyats del
director del programa, Agustín Castejón, han presentat
els seus projectes, que abasten sectors molt diversos:
des dels serveis educatius fins a l'artesania, la
gastronomia, la informàtica, les telecomunicacions o
l'energia. Dels 12 projectes, sis responen a idees per a

desenvolupar, quatre són empreses que demanden un
major creixement i diversificació i dos són empreses
amb una trajectòria al darrere que busquen millorar la
rendibilitat i la productivitat.

L'alcaldessa ha expressat la seua satisfacció per
l'inici del programa i ha felicitat els empresaris i
emprenedors per acollir-se a aquesta iniciativa que, ha
dit, «contribuirà a fomentar la creació de llocs de treball
a la ciutat i a impulsar l'activitat empresarial». Xaro
Miralles els ha encoratjat a continuar treballant des de
Benicarló i ha destacat la importància de «saber evitar
que el talent local haja de sortir fora de Benicarló per a
triomfar».

Actualment, ja s'estan elaborant itineraris
personalitzats per a cadascun dels projectes i al
setembre començarà la fase de formació, adaptada a
les necessitats de cada empresari o emprenedor.
Paral·lelament, també s'oferirà suport financer i
comercial personalitzat. D'aquesta manera, es pretén
que Actiben esdevinga una ajuda determinant per a la
posada en marxa dels projectes d'emprenedoria, en
funció de cada perfil empresarial.

text AB

El programa Actiben arranca amb 12 projectes
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La Regidoria de Cultura ha convocat un any més
el Concurs de Fotografia Ciutat de Benicarló, amb el
lema «Centre històric de Benicarló i carrers de la
volta». Les obres, que han de ser originals i
inèdites, es poden presentar fins al 22 d'octubre i
optaran a tres premis de 500, 250 i 100 euros.

El Concurs de Fotografia Ciutat de Benicarló arriba ja
a la XIX edició i ho fa convocant un nou certamen
destinat a tots els fotògrafs aficionats i professionals
que ho desitgen. El lema triat enguany és «Centre
històric de Benicarló i carrers de la volta». Cada
participant només podrà presentar un màxim de tres
fotografies, en color, o en blanc i negre, amb possibilitat
de tractament digital, però no de muntatge.

Les obres es podran presentar fins al 22 d'octubre i
optaran als tres premis que s'atorguen: el primer, dotat
amb 500 euros, el segon amb 250 euros i el tercer amb
100 euros. Els criteris que tindrà en compte el jurat per
tal d'escollir l'obra guanyadora seran la il·luminació, la

dificultat, la perfecció tècnica, l'originalitat, la
composició, l'impacte i l'aplicació dels efectes o retocs.

La decisió del jurat es coneixerà en el mateix moment
del lliurament dels premis, que tindrà lloc divendres 3 de
novembre al Mucbe, en l'acte d'inauguració de
l'exposició de les obres presentades.

XIX edició del Concurs de Fotografia Ciutat de Benicarló

text AB

Joan Ferré, nou jutge de pau de Benicarló

El pedagog Joan Ferré
Querol ha visitat
l'Ajuntament de Benicarló
després de prendre
possessió del càrrec de
jutge de pau de Benicarló
per als propers quatre anys.
Ferré va ser proposat pel
Ple del passat mes de juny.

L'alcaldessa de Benicarló,
Xaro Miralles, va rebre el nou
jutge de pau de Benicarló,
Joan Ferré Querol,
acompanyat del jutge de pau
substitut, Ramón Soriano, i del
que ha estat jutge de pau de
Benicarló durant els últims 12
anys, Juan Manuel Torres.
Ferré ha pres possessió del
càrrec per als propers quatre
anys com a màxim responsable de la justícia de pau,
que constitueix el primer graó de l'organització judicial
espanyola i la més propera a la majoria dels ciutadans.

Ferré és llicenciat en Pedagogia i Ciències de
l'Educació per la Universitat de València. Ha
desenvolupat la seua trajectòria professional en el món

de l'Orientació escolar i professional. Des de 1984 ha
treballat en el Servei Psicopedagògic Escolar de la
Conselleria d'Educació, amb seu a Vinaròs i àmbit de
treball comarcal. Ha compatibilitzat el seu treball amb el
de professor associat de la delegació de la UNED a
Benicarló. Actualment està jubilat i col·labora com a
voluntari en diverses associacions de Benicarló.

text i foto AB

Un total de vuit joves menors de 30 anys han
començat a treballar avui a l'Ajuntament de
Benicarló en el marc del programa de la Generalitat
Avalem Joves +, cofinançat pel Fons Social
Europeu. La durada dels contractes és d'un any a
jornada completa.

L'Ajuntament de Benicarló ha contractat vuit joves
menors de 30 anys que durant un any realitzaran
tasques tècniques i administratives en diferents
departaments municipals. En concret, s'han incorporat
una orientadora laboral, dos periodistes, una lingüista,
dos oficials administratius i dos conserges.
L'orientadora laboral realitzarà tasques de suport en
l'Agència d'Ocupació i Desenvolupament Local, mentre
que els dos periodistes s'incorporaran al Gabinet de
Comunicació i l'Emissora Municipal, i la lingüista
treballarà en l'Agència de Promoció del Valencià – Aviva
Benicarló.

Un dels dos oficials administratius s'incorporarà al
departament de Participació Ciutadana i l'altre estarà
dedicat a actualitzar l'inventari patrimonial de
l'Ajuntament. Finalment, els dos conserges estaran
adscrits a l'Àrea d'Esports, per tal de poder cobrir totes
les necessitats dels diferents edificis i instal·lacions
municipals.

L'alcaldessa de Benicarlo, Xaro Miralles, ha donat la
benvinguda als joves i s'ha mostrat satisfeta per aquesta
subvenció, que suposarà «una oportunitat excel·lent per
a adquirir experiència en el món laboral i fomentar el
talent».

Avalem Joves + és el pla de foment de l'ocupació
juvenil de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball. En aquest pla, que compta
amb el cofinançament del Fons Social Europeu, la
Conselleria invertirà 148.387,20 euros, dividits en dos
plans: l'EMPUJU per a persones joves, amb 77.235
euros, i EMCUJU per a joves qualificats, amb 71.152,20
euros. L'Ajuntament, a més, aporta les quantitats
restants per cobrir la totalitat de les despeses de
contractació.

Benicarló contracta vuit joves aturats a través del programa Avalem Joves +

text AB
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LA DIPUTACIÓ CONTRIBUEIX AMB 12.000€ A la
MÚSICA DE LES BANDES DE L'OFRENA FALLERA 

La Junta de Govern de la Diputació de Castelló ha
aprovat el conveni amb la Junta Local Fallera de
Benicarló per a col·laborar en les despeses de la
participació de les Bandes de Música en la desfilada de
l'Ofrena de Flors a la Mare de Déu de la Verge del Mar de
les Falles 2017. 12.000€ és la quantitat que destina a la
Junta Local Fallera la Diputació Provincial, que encapçala
Javier Moliner, amb la finalitat de contribuir al cost de les
bandes de música de l'ofrena a la verge.

El portaveu del grup municipal del PP de Benicarló,
Juan Antonio Mañá Ferrer, s'ha mostrat satisfet “davant
aquesta ajuda que recolza una festa tan arrelada i
volguda en el nostre poble, multitudinària i popular, com
és la festa fallera benicarlanda”, una festa que ha recordat
celebrarà el seu 45 aniversari en 2018.

La mar de circ

Al mateix temps, Mañá ha valorat la iniciativa de la
Diputació de Castelló de promoure aquest estiu a
Benicarló el projecte La Mar de Circ. “Gràcies a l'esforç de
la Diputació provincial, en col·laboració amb diversos

ajuntaments, entre el qual es troba el del nostre municipi,
la màgia del circ arriba a diferents racons de la província
amb espectacles de gran nivell”, ha destacat el portaveu
popular.

NOTA DE PREMSA

text  NOTA�DE�PREMSA PP BENICARLÓ

Festes lliures d'agressions sexistes

La Regidoria de Benestar Social, amb la
col·laboració de la Coordinadora de Penyes, ha
posat en marxa la campanya «Si dic no és no»,
enfocada a prevenir i evitar qualsevol tipus de
violència sexista. La campanya s'adreça a tota la
ciutadania i pretén contribuir a la construcció
d'espais d'oci nocturn saludables i igualitaris.

L'escalada de falta de respecte cap a les dones que
es produeix en grans esdeveniments, emparada per
l'ambient festiu i els excessos, s'ha convertit des de fa
temps en motiu de preocupació i també de reivindicació
social. En aquest context, i per tercer any consecutiu,
l'Ajuntament de Benicarló ha llançat la campanya «Si dic
no és no», amb el compromís de prevenir i eradicar les
actituds i els comportaments sexistes, sensibilitzar a la
ciutadania i activar la resposta davant d'aquestes
situacions. La campanya està dissenyada des de la
Regidoria de Benestar Social i la Unitat de Prevenció
Comunitària de Conductes Addictives de l'Ajuntament
de Benicarló (UPCCA), i compta amb la col·laboració de
la Coordinadora de Penyes, la Comissió de Festes i
Creu Roja. La regidora de Benestar Social, Marta
Escudero, ha dit que «la violència sexista té moltes
formes i es manifesta en múltiples àmbits i espais, però
sempre és una expressió de la desigualtat entre homes
i dones». En aquest sentit, Escudero ha comentat que
«les Festes Patronals han de ser un espai de respecte i
de convivència» i ha rebutjat actituds i conductes que

«des de la desigualtat poden arribar a l'ofensa, la
intimidació, l'abús o l'agressió», ha remarcat la regidora.

«Hi ha pràctiques masclistes quotidianes que en
molts casos s'entenen com a comportaments naturals
ha afegit la regidora-, com els tocaments no consentits,
els acorralaments o els comentaris sexuals incòmodes,
i això és el que volem fer visible amb aquesta
campanya. No podem tolerar cap tipus de conducta
sexista, perquè cap situació justifica una agressió».

Per això, la campanya s'adreça a tota la ciutadania,
per tal que s'implique en la construcció d'espais d'oci
nocturn saludables i igualitaris. «No és una campanya
només per a dones, ni és una campanya contra els
homes», ha dit la regidora. «És una campanya per tal
que tots adoptem una actitud activa front a les
agressions i els comportaments sexistes».

L'objectiu final de la campanya, tal i com ha detallat
Marta Escudero, «és conscienciar els assetjadors de
què certes conductes són agressions i procurar que
laciutadania no tolere aquests comportaments».

text AB

BEQUES DE LA FUNDACIÓ CAIXA BENICARLÓ A L’EXCEL·LÈNCIA ACADÈMICA 

Caixa Benicarló ha fet públics els noms dels 13
alumnes becats en la XXI edició de les Beques a
l’Excel·lència Acadèmica que atorga la seua
Fundació amb una beca de 1.000€ per a cadascun.
Les beques s’entregaran el proper dissabte 9 de
setembre i es destinaran al estudis universitaris i
superiors que cursaran els alumnes premiats a
partir del proper curs. Al mateix temps, ja s’han
convocat les bases de la nova edició per al curs
2017-2018.

Les Beques a l’Excel·lència Acadèmica de Caixa
Benicarló afavorixen amb 13.000€ els fills dels socis de
l’entitat bancària que compleixen determinats vincles
comercials, a la vista de les avaluacions obtingudes en
les proves d’accés a la Universitat. En total, 13
estudiants d’instituts de Benicarló i Peníscola rebran una
beca individual de 1.000,00 €. 

Els alumnes becats en esta edició cursen els seus
estudis en els instituts de Benicarló i Peníscola i són els
següents: Lara Albiol Pitarch (IES Ramón Cid), Isabel

Caldés Riba (IES Alfred Ayza) Paula Díaz Gutiérrez (IES
Ramón Cid), Pau Llopis Tejedor (IES Joan Coromines),
Joana Lluch Miralles (IES Joan Coromines), Raquel
Marzal Monfort (IES Ramón Cid), Aitor Pitarch Ayza (IES
Ramón Cid), Blanca Ramia Guillén (IES Joan
Coromines), Julia Redón Pla (La Salle), Patricia Ros
Morales (IES Ramón Cid), Didac Saura Martínez (IES
Ramón Cid), Marc Simó Guzmán (IES Alfred Ayza) i
Carla Vicent Rodríguez (IES Ramón Cid).

El director de Caixa Benicarló ha assenyalat que “les
Beques a l’Excel·lència difonen el treball constant i
permanent de l’alumnat” i ha anunciat que s’entregaran
el dissabte 9 de setembre a les 12 hores en el saló
social que l’entitat té a l’Avinguda Joan Carles I. Per a
Galán: “eixe dia tindrem l’oportunitat de fer públic
reconeixement al mèrit i esforç de cadascun d’estos
excel·lents alumnes, així com també fer-ho extensible a
les seues respectives famílies pel permanent
recolzament que, de ben segur, han dispensat en tot
moment i, per descomptat, als professors que han sigut
un bon referent i han influït positivament en aquest bon
rendiment acadèmic”. 

text i foto REDACCIÓ

La setmana passada vaig sopar amb Reverter, un
company de feina. Tot anava bé fins que, enmig de
l’exaltació general del local, em va fer una confidència.
“Vivim  rodejats d’extraterrestres, amic. Per cada quatre
suposats humans, un és d’ascendència no terrícola”.
També em confessà visiblement preocupat, l’extrema
dificultat que suposa detectar-los perquè s’han integrat
molt bé al nostre món. Igual te posen una canya sense
escuma, que passegen orgullosos una samarreta d’un club
de futbol anglés. S’han mimetitzat perfectament i ara no hi
ha déu que distingisca un senyor d’Albacete d’un
d’Andròmeda. 

Primer, em paregué interessant aquesta subtil invasió
però quan la paranoia de Reverter s’allargà massa,  vaig
pagar el compte i em vaig acomiadar d’ell adduint
urgències familiars. L’endemà, mentre esmorzava en un
bar qualsevol, una revista local que fa servir el color em va
cridar a fullejar-la. Allí, entre d’altres, apareixia publicada
una fotografia de l’acte de declaració oficial del MUCBE

com a museu de la Generalitat Valenciana. Apareixien un
fotimer de càrrecs polítics de tots els partits, mudats i amb
la cara de les grans ocasions. No vaig poder evitar pensar
en la quota alienígena de Reverter. En aquella instantània
hi ha algun extraterrestre, segur. Però, qui? L’alcaldessa?
El delegat del govern? El peniscolà? El de cultura? Els
opositors? Impossible descobrir-ho perquè ni mengen
rates ni porten antenes al cap. Ara bé, tots sabem a qui no
confiaríem els diners per a construir la nau espacial que
ens retorne a la nostra estimada galàxia natal.

LA INVASIÓ DELS LLADRES DE COSSOS

text J. GUILLEM
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El Ple aprova per unanimitat l'exposició pública de la versió preliminar del PGE

El Ple de l'Ajuntament de Benicarló ha aprovat per
unanimitat l'exposició pública de la versió
preliminar del Pla General Estructural (PGE). Durant
tres mesos s'obrirà un període de participació
pública i es convocarà a la ciutadania per explicar el
model de ciutat que marca aquest PGE.

Els quatre grups municipals que integren el Ple de
l'Ajuntament de Benicarló han aprovat per unanimitat
l'exposició pública de la versió preliminar del PGE.
L'alcaldessa de Benicarló, Xaro Miralles, ha afirmat que
«estem de enhorabona amb aquesta aprovació, perquè
suposa l'inici de la part final de l'aprovació definitiva del
Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU)». «Una
promesa -ha dit l'alcaldessa- que aquest equip de
govern es va marcar en començar la legislatura i que
ens permetrà definir el model de ciutat que volem».
Miralles confia que «l'aprovació definitiva del PGOU
puga ser a finals de 2018».

A partir d'ara, una vegada es publique en el Diari
Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), s'obrirà un
període de participació pública de tres mesos, durant el
qual es podrà consultar la versió preliminar des del web
municipal o directament al Departament d'Urbanisme
(edifici administratiu del carrer del Doctor Pera) i es

podran presentar al·legacions, suggeriments o
observacions.

A més a més, en el mes de setembre l'alcaldessa,
acompanyada dels tècnics municipals i de l'equip
redactor del PGE, convocarà a tota la ciutadania en un
acte públic que tindrà lloc al Magatzem de la Mar per tal
d'explicar àmpliament el document i donar a conéixer el
model de ciutat que marca el Pla Estructural.

Una vegada finalitzat el procés, s'elaborarà el
document de participació pública, sintetitzant els
resultats. Amb tota aquesta documentació, es formarà
l'expedient d'avaluació ambiental i estratègica i
s'enviarà a la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques
i Vertebració del Territori, òrgan competent, l'aprovació
provisional i l'expedient d'avaluació ambiental, per tal
que l'administració autonòmica formule la declaració
ambiental i territorial, en un termini de tres mesos.

Una vegada emesa la declaració, l'Ajuntament
inclourà les determinacions que se'n deriven i s'enviarà
per a l'aprovació definitiva el document final del PGE.
Una vegada aprovat el PGE, caldrà presentar el Pla
General Detallat, que els serveis tècnics municipals
aniran elaborant durant el temps d'exposició pública i
mentre la Conselleria formule la declaració ambiental i
territorial.

text AB

L'street legend d'avui dona nom a un dels
carrers més populars del Benicarló dels 80 i 90.
Els bars, els pubs, una discoteca explosiva o un
regi cinema van convertir el «carrer del vici» en
el més conegut de la comarca. Després els
temps van canviar i la gent d'ordre va voler que
l'oci nocturn es traslladara al nyap aquell que hi
ha al port i Benicarló es va tornar a convertir en
el poble trist i avorrit que havia sigut sempre. 

Clar que sí, estem parlant del gran conqueridor,
excel·lent catòlic ¡ millor militar, conqueridor per a
les Espanyes de Mèxic i vencedor amb el seu
enginy d'infinitud de batalles, el cèlebre Hernán
Cortés. 

El nostre home va néixer a Medellín, a
l'Extremadura de Rodríguez Ibarra i va ser el
prototip del soldat espanyol. Valent, audaç (això no
sé si ho són tots), cristià i es veu que també una
mica puteret. De fet, dels maies va acceptar el
«regal» de la coneguda índia Malintxe, que li va fer
de consellera, intèrpret i amant durant tota la
campanya mexicana. 

Va estar acusat de conspiració contra el
governador Velázquez i, en una ocasió, no el van
deixar sortir amb les seues naus perquè no se'n
refiaven. De fet, no en va tindre prou de barallar-se
amb els pobres indígenes sinó que va lluitar
enfervoridament contra les naus d'un tal Pánfilo
(derrotable absolutament) Narváez a qui havia
enviat el pobre Velázquez perquè Cortés se'n
tornara cap a casa. 

Però sí, en realitat, tot això són minúcies. El
nostre home és recordat sobretot entre els
descendents dels indis mexicans per haver
protagonitzat la famosa «matança de Txolula», més
de sis mil morts (civils desarmats majoritàriament)
en menys de sis hores. A més de mil per hora. Vaja,
estem parlant d'un veritable genocida de qui Fray
Bartolomé de las Casas va dir que personificava «la
codicia propia de todos los españoles que viajaron
a las Indias Occidentales». 

A una gloriosa pedra preciosa com aquesta li
tenim dedicat un carrer -avui «semipeatonal», ahir
de llambordes- a Benicarló. De veritat...

Calia?

STREET LEGENDS BENICARLANDES (4)

text  VICENT T.�PERIS
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EL BACTERI

El bacteri Xylella fastidiosa afecta a l'olivera, a la
vinya, així com als fruiters, entre ells els cítrics, i a
nombroses plantes ornamentals en diferents països i va
ser detectada en primer lloc, pel que fa a la Unió
Europea, a Itàlia en 2013 on ja ha causat la mort de
milers d'oliveres en el sud; després es va expandir a
França en 2015 amb dos brots a Còrsega i la Costa
Blava. Recentment es va detectar també a Alemanya.
Fins a la seua aparició en Balears el passat any no
havia estat detectada a l'Estat espanyol. La Xylella
fastidiosa és un bacteri amb gran potencial de dany
econòmic per als cultius mediterranis. Es dispersa
mitjançant vectors (insectes xucladors) i ataca a
diverses plantes de gran viabilitat econòmica, com la
vinya, l'olivera, l'ametler, la prunera, el presseguer i els
cítrics, sense que existisquen actualment mètodes
eficaços de curació. Per aquest motiu, a Itàlia i França
sols s'ha pogut actuar eradicant i cremant les plantes
contaminades i prohibint la circulació de plantes de les
zones afectades. 

Segons informa EFSA (Autoritat Europea de
Seguretat Alimentària) el moviment de plantes és la
principal via d'entrada d'aquest bacteri, sent l'única via
per a la propagació natural els insectes vectors, que
poden ser transportats pel vent a grans distàncies,
principalment cicadel·lids i cercòpids, hemípters
xucladors que s'alimenten del xilema, el teixit que
hostatja aquest bacteri.

Hi ha fins a 360 vectors o agents transmissors de la
malaltia, la majoria insectes tan comuns en les
plantacions com a mosquits o cigales, la qual cosa fa
que el bacteri s'estiga propagant a gran velocitat  en els
entorns afectats. El protocol és clar: cal eradicar tota la
vida vegetal, siga la que siga, en un diàmetre de 100

metres. Arrancar planta i arrels i triturar-lo tot, ja que el
bacteri no prolifera en matèria inerta. L'especificitat
entre el bacteri i el vector sol ser molt baixa, per la qual
cosa pràcticament qualsevol espècie de cicadel·lid i
cercòpid pot ser vector potencial del bacteri. Els vectors,
no obstant açò, només actuen com dispersors eficients
a curta distància. El principal risc d'entrada del bacteri
en altres continents és avui dia el comerç i transport de
material vegetal infectat.

La ‘xylella fastidiosa’ es divideix en quatre
subespècies genètiques, cadascuna de les quals afecta
especialment a un tipus d'arbre. La ‘fastidiosa fastidiosa’
és la primera que es va detectar a Mallorca i la que ha
arribat també a Alacant. Aquesta afecta especialment a
l'ametler, el festuc, les fruites d'os com el préssec i
també a la vinya. La ‘fastidiosa multiplex’ és una variació
de la comuna, detectada a Còrsega i el sud de França.
La tercera, la ‘pauca’, és la que s'ha encebat brutalment
amb les oliveres del sud d'Itàlia i la que terroritza
Andalusia. La mala notícia és que ja ha sigut detectada
en una plantació a Eivissa. La bona és que no té la
mateixa línia genètica que la italiana. La quarta
subespècie és la ‘sandyi’.

SÍMPTOMES DE LA INFECCIÓ I DANYS A LES
PLANTES

La Xylella fastidiosa envaeix el xilema de la planta
hoste. La seua multiplicació a l'interior dels gots pot
portar a l'obstrucció del flux de saba bruta, principalment
aigua i sals minerals. Els símptomes varien d'uns hostes
a uns altres. En alguns es corresponen amb els
símptomes típics d'estrès hídric: planta mustia o
decaïment generalitzat i, en casos més aguts, la seca
de fulles i branques, i finalment la mort de tota la planta.
En altres casos els símptomes es corresponen més als
provocats per certes deficiències de minerals, com
clorosis internervial o clapejat en fulles.

ve de la pàgina anterior

La tarda passa lenta i  xafogosa. Des d’aquest petit
mirador, construït  damunt d’unes roques que separen
l’estesa de dues llargues platges, ens deixem endur -ben
arrecerats a l’ombra-  per  l’acompassat batec de les
onades –esquitxat pels crits enjogassats dels nens que
desafien la inclemència d’un sol que encara  talla com
una daga fina. Només de tant en tant el batec d’un tren
–ara direcció nord, ara direcció sud- crea una harmonia
diferent damunt el ritme de les onades i ens recorda que
hi ha una vida, moltes vides, més enllà d’aquesta
agradable i ben comfortable  sensació d’irrealitat, de
temps aturat,  que ara ens agombola. Tota la gent que ara
passa en aquests trens –uns trens que potser ja van força
plens perquè la tarda del diumenge avança- saben d’on
vénen i a on van, saben que –si no passa res de nou-
arribaran al seu destí a tal hora i encara tindran una mica
de temps per aprofitar les acaballes del diumenge. A dins
el tren, un espai també  de certa irrealitat perquè sembla
que la vida de veritat  passa just  a l’altra banda de les
finestres, hi ha qui aprofita aquesta estona per dormir o
per avançar en la lectura d’aquella novel·la que el té
atrapat, hi ha qui pensa en totes les coses que ha de fer
aquesta setmana o qui parla per telèfon amb veu massa
forta i maleeix la poca cobertura que té quan la trucada es
perd, hi ha qui ressegueix les ferides que encara no han
cicatritzat perquè l’ànima sovint necessita molt de temps
per cosir els dolors  o qui pensa en què soparé avui
perquè la nevera està terriblement buida, hi ha qui mira
per la finestra i enveja a tota la gent que omple la platja o
qui enyora aquells estius de la  llunyana joventut –el gust
d’uns cossos, d’uns dies plens de sol i de vida esclatant.
Aquests no són els trens que van o vénen de Paterna o
de Montcada i que creuen la tarda lenta del diumenge
d’un Estellés que vessa en els versos tota la força tendra
i brutal de la vida –la vida i la mort, el desig, tota la
quotidianitat, les paraules com petits grills que neixen en
el cor de la infantesa. O potser sí que ho són, perquè com
aquells trens que sent l’Estellés des de casa seva,
mentre escriu i escriu versos, en aquests vagons que
creuen la nostra tarda  també hi viatgen dolors,
renúncies, enyors, esperances... I perquè aquets trens
també creuen la tarda lenta del diumenge, camí d’un
crepuscle tranquil. 

El xiulet del tren i el tremolor del seu pas proper em fa
pensar en certs viatges llargs en tren, de nit. Penso en Gil
de Biedma i en el seu Vals de aniversario quan ens parla
de la lleugera i plàcida dolçor de la sensació d’irrealitat
d’una habitació d’hotel –quan l’amor ja ha perdut la força
dels primers anys-, una sensació suau d’irrealitat només
comparable al record d’aquell estiu, al camp, a casa els
pares o en els llargs viatges en tren de nit. Des d’una

butaca o des de la llitera, dins un tren de nit,  les hores
passen lentament a cops de sotracs, d’aturades en
estacions silencioses i tristament il·luminades, entre
l’anar i venir de viatgers que pugen o baixen o que
intenten matar el llarg parèntesi que els separa del seu
destí passejant per estrets passadissos o a la recerca del
vagó-bar que ja ha tancat fa força estona. La nit, en el
tren, busca el seu espai de silenci damunt un paisatge de
ferros que grinyolen, de xiulets enmig el no-res, de retalls
de converses que es perden en la foscor o en un mar de
llums, finestra enllà. Un tren que corre cap a un nou dia,
cap a una matinada que tindrà gust d’estació de destí,
d’arribada o de retorn –sens dubte, els viatges tenen un
gust diferent si són viatges d’anada o de tornada. 

I penso en alguns dels meus viatges en tren de nit i em
deixo arrossegar sense oposar cap resistència, com un
plaer suau i lleuger, cap a la nostàlgia. Aquesta lleugera i
dolça sensació d’irrealitat d’aquesta tarda xafogosa, d’un
sol inclement que crema el batec de les onades i del càlid
tremolor dels trens que passen, m’empeny quasi sense
adonar-me’n cap als plecs dels records i ressegueixo
aquell primer llarg viatge en tren de nit cap a terres
gallegues –amb unes darreres hores de matí ple de verd
esclatant per tot arreu-, l’arribada a l’estació de Santa
Apolonia de Lisboa –després d’una nit tot endinsant-nos
a  Portugal des del nord-, una nit de sant Joan camí de
Madrid –sense petards ni fogueres ni cava-, Torí com a
destí final i punt d’arrencada de la  descoberta d’uns
carrers i uns porxos i un riu  amb gust de Pavese, una
anada a París per celebrar els quinze anys de reflexió i de
lluita de la nostra associació  amb l’objectiu d’anar a
conèixer la casa-museu de Louis Braille... 

D’aquí una estona deixarem el mirador, aquest espai
de tranquil·la quietud suaument irreal, el batec de les
ones, el passeig ple de gent que busca sense pressa la
conversa serena, la quietud de l’estiu. I d’aquí una estona
nosaltres també serem uns viatgers d’un tren de rodalies
que, encara que sigui ja de nit, ens portarà massa de
pressa cap a la ciutat coneguda que ens rebrà, sens
dubte, plena de xafogor. D’aquí a una estona també
serem uns viatgers que resseguirem, durant el viatge, en
el gust dolç d’allò viscut durant aquest diumenge d’agost
ple d’amistat i potser també  ens perdrem en el repàs de
les coses que ens toca fer aquets propers dies, en l’enyor
del viatge en tren de nit que aquest estiu segur que no
farem, en el dubte sobre què soparem avui perquè la
nevera de casa, certament, està ben buida.   

Trens de tarda i trens de nit

text  JOAN�HERAS

Fronteres

La tarda passa lenta i  xafogosa. Des

d’aquest petit mirador, construït

damunt d’unes roques...
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EL TEMA ESPORTS

La Xylella, el bacteri assassí, que atemoreix i té
en vil els llauradors

El bacteri Xylella fastidiosa, que ha obligat a talar
tots els cultius a cent metres a la redona a Alacant,
manté en suspens els llauradors de la província de
Castelló. La Unió de Llauradors assegura que és un
problema que no té solució i de detectar-se de nou
comportaria grans pèrdues al sector. Després de
l'aparició del bacteri a Alacant, la Conselleria
d'Agricultura ha dut a terme jornades a Castelló per
informar els llauradors com afecta aquest insecte.
S'han instal·lat monitors per a captar insectes vectors
en la zona nord de la província i, de moment, les
proves han donat negatiu. Encara així, el president de
la Unió de Llauradors, Ramón Mampel, assegura que
existeix preocupació perquè és un problema que no té
solució. La província de Castelló, assegura Mampel,
compta amb un ampli patrimoni mil·lenari d'oliveres,
que desapareixeria amb l'Ébola de l'olivera. Mampel
assegura que és un problema d'Estat i demana més
implicació de la Unió Europea per a impulsar mesures
per a eradicar la infecció, que de moment ja ha afectat
a Itàlia i a les Balears. A més, exigeix que arriben més
recursos per a indemnitzar als propietaris de les

parcel·les afectades i més fons per a recerca. És per
açò que la Unió de Llauradors sol·licita un protocol
d'eradicació al Ministeri d'Agricultura i no de contenció.

La Unió de Llauradors reclama que es faça un
protocol d'eradicació com va passar a Itàlia per a
destruir tots els arbres i arbustos susceptibles de ser
infectats per la Xylella en un radi de 100 metres a la
redona de qualsevol positiu i en el país transalpí
s'establia també una zona tap de 10 quilòmetres. Unió
de Llauradors ve reclamant des de fa temps diverses
mesures sobre aquest assumpte, entre elles un major
control i inspecció en els vivers i una major dotació
econòmica en els programes de sanitat vegetal
inclosos en els pressupostos de les diverses
Administracions Públiques. “L'aparició d'un bacteri
com la Xylella o la que provoca el Citrus Greening o el
fong de la Mancha Negra en el nostre territori podria
ser letal per a la nostra agricultura i per açò cal adoptar
totes les mesures possibles de prevenció i control”,
asseguren fonts d'aquesta organització professional
agrària. El bacteri va ser detectat dies arrere en una
finca d'ametlers al Castell de Guadalest (Alacant).
Igual que a Balears, el Govern valencià ha eixit ràpid a
demanar calma, a dir que el focus està aïllat i controlat.
Però ja ningú se'n refia. L'epidèmia està definitivament
ací i els llauradors han entrat en pànic. Hi ha milers
d'ocupacions i milers de milions d'euros en joc. 

Arriba La Plaga

textREDACCIÓ

Arranquen la Campanya Esportiva d'Hivern i el programa d'Esport Escolar

La Campanya Esportiva d'Hivern i el programa
d'Esport Escolar incorporen per al proper curs una
llarga llista d'esports i activitats per a tots els gustos
i edats. Com a novetat, s'amplia l'oferta d'esports en
els centres d'educació secundària i també els
horaris per a les activitats destinades a xiquets de 3
a 5 anys. Les preinscripcions es podran formalitzar
en línia o de manera presencial.

La Regidoria d'Esports ha presentat un any més una
àmplia oferta d'activitats dins de la Campanya Esportiva
d'Hivern que inclou propostes esportives per a totes les
edats: des de les activitats fisicoesportives per a
persones adultes fins a les activitats aquàtiques de la
Piscina Municipal, esdeveniments i competicions
puntuals, un complet programa de formació i la ja
consolidada campanya d'Esport Escolar per als
alumnes de primària i secundària. La campanya
començarà el 2 d'octubre.

El regidor d'Esports, Carlos Flos, ha remarcat que
amb la inscripció telemàtica «es dóna resposta a la
demanda que veníem arrossegant en els darrers
cursos, oferint un termini ampli de preinscripció que
també reduirà el nombre d'incidències».

Les activitats fisicoesportives inclouen gimnàstica de
manteniment, pilates, activitat física adaptada,
gimnàstica per a la tercera edat, ioga, tai-txi, i iogi-lates
(activitat combinada de ioga amb tècniques i exercicis
de pilates).

Una de les novetats de l'Esport Escolar per a aquest
curs és l'ampliació dels esports destinats als estudiants
dels centres d'educació secundària. A banda del futbol
sala, els alumnes podran inscriure's en esports
alternatius (colpbol, rugbi, pilota valenciana, TRX, etc.) i
en esports de fitness i salut (cardiobox, bodypump, step,
pilates, etc.).

Respecte a Viu Actiu, el programa d'assessorament i
prescripció d'exercici físic individualitzat que va posar
en marxa l'Ajuntament de Benicarló en col·laboració
amb el Centre de Salut i la Conselleria de Sanitat,
l'objectiu és ampliar l'oferta establint un torn de
vesprada, a més d'intentar ampliar el programa a
xiquets en edat escolar que es troben en situació de
risc.

Tant per a la Campanya Esportiva d'Hivern com per
al programa d'Esport Escolar les preinscripcions es
poden realitzar des del 21 d'agost fins al 19 de setembre
a través del web www.esportsbenicarlo.com. A més,
aquelles persones que desitgen realitzar les
preinscripcions de manera presencial podran fer-ho de
l'11 al 19 de setembre en els diferents centres escolars.

text AB
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A BEURE AL GALLETPer Xavi Burriel

EL CÒMIC

No em puc permetre tindre vacances. Lo senyor
director general de La Veu em va dir que hi havia cua
de becaris que estaven disposats a fer currículum
en aquest extraordinari mitjà fins i tot cobrant
menys que jo que no cobro res. Per això que em
vaig haver d'inventar la secció xorra eixa dels noms
dels carrers, perquè si descansava, em pillaven el
lloc. 

Sort en tinc de la comprensió de la família que,
conscients de com m'agrada fer de bé les coses, han
permés que em casque un altre curs sencer en blanc i,
una vegada més, no n'he aprovat ni una. Continuaré
sent gràcies a la generositat paterna el més veterà dels
estudiants no ja només de la Universitat de Barna sinó
que crec que de tota la Comunitat Europea. Gràcies
papa, gràcies mama. Gràcies senyor que diu hala Madrit
i/o ribaspanya que tan bé comprén la meua progenitora.
Gràcies Margot, que amb no res i per pràcticament no
res et deixes estimar. Gràcies directius de l'empori
mediàtic de La Veu per donar-me aquesta nova
oportunitat. 

Introducció feta. Diumenge passat va presentar-se
davant la seua (poca) afició la plantilla del CD Benicarló
tot jugant un partit amistós contra l'Amposta CF. El
resultat és el de menys (sí, sí, vam perdre 0 a 3), però
sí que vaig poder treure algunes conclusions del que
vaig vore des de la meua priviligiada posició de darrere
de la porteria. 

Veníem de perdre per tres a dos contra el Peníscola i
vaig pensar que els gitanos volen mals principis per als
seus fills. Però jo no soc gitano i vull que guanyem
sempre. En dos partits ens han fet sis gols i això no és
poc. 

Ja m'he tornat a perdre. Al Municipal Pitxi Alonso no
érem més que una colla d'enganxats al CDB. A l'hora
que fóra, contra qui fóra, allà estaríem. Una afició de
primera regional tirant per dalt. 

La presentació de l'equip no va ser gens lluïda. De fet,
ni en va haver. Aquells temps que em diu el papa en què
s'omplia de gent el camp del camí la Mar amb la intenció
de vore els nous fitxatges i de sentir les sempre
assenyades paraules del conseller espiritual mossén
José Tomás Llorach han passat a la història. Ara surten
al camp per jugar i, si no els coneixem,  ja els anirem
coneixent. Un amic em deia que necessitem un
comunity manager per dur-nos el tema de les xarxes
socials, jo penso que el que necessitem és algú amb la
desimboltura (vosté ja m'entén) de Josvi Palanques que
ens vaja contextualitzant el que veiem sobre el terreny
de joc. La carxofa per parlar només l'agarre un senyor
que no és un virtuós de la dicció per a dir a la mitja part
el número de la rifa del pernil. Que no em presentaré jo
mateix a vore si em volen?

Tot i l'aparatositat del resultat, no em va desagradar el
Benicarló, especialment a la segona part, jugant amb les
línies juntes i posant unes ganes impròpies d'un
amistós. Em va agradar un dels nous alt i prim que juga
prop de la defensa, em van agradar Joan Palau, Rubén
Querol i Khalid i em va agradar el caràcter de
l'entrenador. També Laio que a poc a poc tornarà a ser
un referent al mig del camp o la defensa o allà o el
posen i vaig celebrar el retorn després de dos anys
d'absència per problemes físics de Pepe Jiménez
(aquell xiqüelo que té una esquerreta magnífica però
que no torna quan perd la pilota). Bé, bé, no vaig sortir
descontent. 

Demà mateix, dissabte dia 11, a les set de la tarde
rebrem la visita de la Sénia. Potser començarem a
marcar gols i a mostrar tot el potencial que tenim.  

text VICENT T.PERIS

TORNO

CONTACTA AMB  “LA VEU DE BENICARLÓ”

twitter: @Elstafaners   mail: veubenicarlo@gmail.com
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La plaga Divina

La Xylella fastidiosa, com ja s'ha comentat en el
Tema d'aquesta setmana, és un bacteri que pot
causar malalties amb efectes molt greus en gran
varietat de cultius. La que podríem considerar com
la gran plaga del que va de segle XXI, que manté
en vil a tots els llauradors pel potencial destructiu
que representa si no s'actua ràpidament i amb
contundència, és una gran amenaça, real, que pot
deixar un dels sectors econòmics més importants
del país completament KO.

La amenaça és tan important que, de fet, hi ha
citats uns 300 hostes en els que el bacteri es pot
desenvolupar tot i que, molts d’ells, diferents espècies
d’arbres, arbusts i plantes ornamentals i silvestres, no

manifesten símptomes sinó que actuen només com a
reservoris del bacteri. Un potencial destructiu sense
parangó que, ara per ara, en paraules, del President
de la Unió de Llauradors, no té solució i que s'hauria
de convertir en un problema d'Estat. 

També coneguda com la malaltia de Pierce,
sobretot a la vinya, deixa completament marcides les
tiges amb una defoliació prematura, assecant les
fulles de tal manera que semblen cremades, fins que
mata la planta per l'obstrucció de la circulació de la
saba bruta dels vasos del xilema. El fet de no haver-hi
cura i que només es pot aturar, si es pot, arrasant tot
el que hi ha a 100 metres a la redona de cada planta
infectada, converteix el problema en un perill de
proporcions, ara per ara, inabastables.

El que ja ha passat a Itàlia, a Córsega, a les
Balears, i que ara està traient el nas per Alacant no pot
deixar indiferents les autoritats que, per desgràcia,
massa vegades actuen tard i malament. Cal
començar, i les institucions públiques les primeres, a
afrontar el problema sense dilació actuant, com
havíem dit al començament, ràpidament i amb
contundència, si no volem quedar-nos sense arbres
en poc temps. La Plaga Divina ha arribat... per a
quedar-se?
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COL·LABORA: Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana

La nedadora del Club natació Benicarló, Júlia
Barrachina, de 15 anys, dirigida per la seua
entrenadora Myriam Martínez, va participar al
campionat d’Espanya Júnior disputat a Terrassa,
nadant 3 proves per a les quals tenia la pertinent
marca mínima classificatòria. 

També es va fer, al mateix temps, el nacional de
categoria absoluta, a la mateixa piscina, ajuntant-se
més de 700 nedadors, entre els dies 02-05 d’Agost.

Júlia va coincidir, així, amb el seu germà, Joan Ferran
Barrachina, de 22 anys, nedador de l’equip FERCA de
València, que era la 15ª vegada que es classificava per
a un nacional absolut, en les darreres 6 temporades.
Joan Ferran, va nadar els 200 esquena i li mancaren
sols 12 centèsimes per a classificar-se per a la final B.

Pel que respecta a l’actuació de Júlia, es podria dir
que va ser irregular.

Al començament, no va estar fina i va fer una marca
fluixa per a ella, de 1.10.03 E.  Sembla que li va pesar
la responsabilitat al nadar la seua prova favorita, els 100
esquena, on era candidata, per marca d’inscripció,
inclús, a pòdium nacional.

Als 200 esquena, ja molt més centrada, va fer una
gran prova, va batre novament el rècord absolut del
Club Natació Benicarló, amb una marca de 2.27.71 E,
que la deixava a 1 dècima exacta de la final i que li
donava la 9ª posició definitiva.

Als 200 lliures va estar al voltant dels seus temps
habituals. 

La seua entrenadora estava satisfeta, tot i lamentar
que haguera tingut eixe mal debut, que li va privar
d’èxits més grans. 

Amb aquest campionat, es tanca la temporada de
natació en piscina per al Club Natació Benicarló. 

JÚLIA BARRACHINA, AL CAMPIONAT D’ESPANYA JÚNIOR DE TERRASSA

text i foto CNB

CARXOFA: Per a Joan Ferré pel seu nou càrrec de jutge de pau de Benicarló. Segur que
ho farà tan bé com Juanma Torres, el seu antecessor. Enhorabona!

PANISSOLA: A tots els membres del PP local que juguen a fer el pallasso a les xarxes
socials compartint textos i teories secessionistes i/o comentaris que els signaria Franco en
persona. 

CARXOFA i PANISSOLA



Bàsquet: L'escorta Àlvaro Andreu ha fitxat pel CB Benicarló

Segueix el Club Bàsquet Benicarló amb
incorporacions per a la pròxima temporada, en la qual
debutarà en la Primera Divisió Nacional. esta setmana
es presentava en el club l'escorta Alvaro Andreu Valero,
de 27 anys i 1,92 metres, que ha jugat en l'Amics de
Castelló i Almassora. Malgrat la seua joventut porta vint
anys jugant al bàsquet.

El Benicarló fitxa al pivot serbi Stevanovics per al
seu debut a la Primera Divisió

L'equip sènior del Club Bàsquet Benicarló, que la
passada temporada va ascendir a la Primera Divisió
nacional, va presentar a una de les seues noves
incorporacions. Es tracta del pivot Milos Stevanovics,
nascut a Belgrad el 4 d'octubre 1995, que té d'alçada
2,06 m i pesa 105 kg.

El jugador va militar en la passada temporada en
l'Esqueira Básquet de Portugal, Proliga Segona Divisió.
Anteriorment va estar amb el Viva Básquet de Belgrad,
i la CFA Academy Charlotte (USA), on va ser campió de
l'estat. Abans d'anar als Estats Units va ser internacional
per la sub-18 i sub-20 de Sèrbia, debutant amb l'equip
sènior als 17 anys.

Jordi Adell serà l'entrenador del CB Benicarló en
la seua estrena a la primera Nacional

El Club Bàsquet Benicarló ja està treballant en la
nova temporada, i per aqueix motiu ja han presentat al
nou entrenador de l'equip Sènior que debutarà en la
Primera Nacional.

Jordi Adell serà el responsable del primer equip, i té
una àmplia experiència després d'haver dirigit a equips
com el CB Cantaires de Tortosa i CB Tarragona.

D'altra banda també s'ha presentat el nou anuari de
la temporada passada, realitzat per Miguel Gilabert al
que el club li dóna les gràcies per la seua enorme labor.
Anuari complet en el Facebook del club.

text VICENT�FERRER foto CB�BENICARLÓ
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