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La crisi de vocacions en la Diòcesi de Tortosa ha
posat en boca de tots la situació que s'està vivint a
Benicarló. Un convent de monges concepcionistas
franciscanes tancarà en breu, si res no ho impedeix, i la
plaça d'adscrit a la parròquia de Sant Bartomeu, de
moment, no es cobrirà. 

NOU MONGES DE CLAUSURA QUE HO TENEN MOLT
DIFÍCIL

En el cas de les monges de clausura, en aquests
moments al convent viuen nou germanes, totes d'avançada
edat, el que suposa un problema per al manteniment. De
moment, la notícia ha saltat al carrer i les implicades
reconeixen que s'està plantejant la possibilitat de tancar la
instal·lació. No obstant això, no confirmen encara aquest
extrem, una solució radical que suposaria el repartiment de
les germanes per altres convents de l'ordre. Ni els intents de
portar novícies d'altres països han pogut remuntar la falta de
vocacions. Ara, la pròpia ordre serà qui prenga la
determinació de tancar les instal·lacions de Benicarló,
donades les dificultats de la congregació per a mantenir-se. 

S'ha arribat a parlar del trasllat de les religioses a la
població de Logronyo, a un convent fundat en el 2008. Les
religioses d'aqueixa població van vendre l'antic convent al
consistori per a traslladar-se a les noves instal·lacions que
van finançar amb l'operació immobiliària. El convent de

clausura de Concepcionistes Franciscanes va ser fundat a
Benicarló en l'any 1883 pel beat sacerdot Manuel Domingo
Sol i va ser consagrat el 1886. Des del principi ha tingut un
gran calat en la societat ja que en el seu temple se celebren
amb regularitat oficis religiosos. Aquests dos últims anys,
amb motiu del tancament de l'església de Sant Bartomeu per
a acollir l'exposició La Llum de les Imatges, han custodiat
algunes de les imatges del temple. Entre elles, la de Sant
Antoni, la festivitat del qual es va celebrar recentment. 

MOSSEN JOAN A LA CAVA 
I és precisament en aquest temple, el principal de

Benicarló on la falta de vocacions també ha deixat una de les
places lliures. Durant els últims anys el temple, a causa del
seu volum d'activitats, gaudia de vicari i adjunt. Diumenge
passat Mossèn Joan Guerola, qui ha ocupat aquest últim
càrrec durant set anys, ho deixava per a cobrir la plaça de
Camarles i La Cava, que abandonava un sacerdot malalt.
Des del Bisbat de Tortosa reconeixien que el cas ha estat
“una urgència, calia cobrir una plaça buida per malaltia”. No
obstant això, la que deixa buida Mossèn Joan a Benicarló no
podrà cobrir-se de moment. “Estem a mitjans de curs i totes
les places estan cobertes. No podem dir que estiguem en el
millor moment de vocacions”, asseguren fonts del bisbat.
Així, almenys fins a final de curs, quan es realitzen noves
ordenacions sacerdotals, la plaça no serà coberta i serà
Mossèn Carlos García qui es faça càrrec de totes les
tasques derivades de la parròquia de Sant Bartomeu. Que
no són poques. 

text REDACCIÓ

TANCAT PER FALTA DE VOCACIONS

El cap de setmana del 17-18 de gener va tindre lloc, a la
piscina olímpica de Castelló, el tercer control provincial,
amb participació de 281 nedadors de 25 clubs de tota la
comunitat.

Aquest control ja ha estat en piscina de 50 metres i alguns
dels nostres nedadors han tingut actuacions molt destacades.

L’equip, dirigit per Lucía Vicente i Myriam Martínez, es va
presentar amb 27 nedadors: Gemma Rillo, Pablo Ebri, Noemí
Anta, Lara Rodríguez, Meritxell Sospedra, Blanca Pérez,
Gemma Labèrnia, Ariadna Coll, Carla Fresquet, Nerea Martín,
Nerea Sorando, Júlia Barrachina, Víctor Montserrat, Alberto
Añó, Adrián Adell, Marina Llorach, Alicia Sorlí, Bianca Beer,
Marta Valdearcos, Clàudia Barrachina, Irene Sorando, Laura
Jiménez, Maria García, Ester Segura, Marc Vea, David Curto
i Marina Segura.

S’han d’esmentar, sobre tot, les 2 mínimes nacionals de
Marc Vea, que ens va demostrant la seua progressió
imparable a les proves de velocitat (25.50 M als 50 lliures,
mínima nacional d’hivern i  56.79 M als 100 lliures, mínima
nacional d’estiu).

Marc va obtindre la victòria als 50 lliures i va ser segon als
200 lliures, on va ratificar la seua mínima nacional en aquesta
distància amb 2.03.99 M.

Altres resultats destacats foren els de: Irene Sorando, que
va guanyar els 100 papallona amb 1.11.86 M; Clàudia
Barrachina, que va aconseguir la segona posició als 50
papallona amb 32.04 M i va ser també segona als 50 lliures,
amb 29.81 M; Júlia Barrachina, segona classificada als 100
esquena amb 1.12.88 M, raspant la mínima nacional i Gemma
Labèrnia als 100 braça, (1.21.57 M) que també va estar molt
propera a la mínima nacional.

En resum, un control molt interessant i que servirà de
preparació per als pròxims campionats autonòmics i nacionals
d’hivern.

ELS MÀSTER DEL CLUB SEGUEIXEN MOLT ACTIUS.
GRAN CONTROL A ONDA

Dissabte 17, a la piscina d’Onda es va celebrar el segon
control Màster de la temporada.

El club Natació Benicarló va estar representat per 14
nedadors: Agustín Senar, Javier Vicente, José Arán, Marc
Àvila, Javier Roca, Damián Vidal, Eloy Vinaiza, Alexandre

López, Oriol Guimerà, Fernando
Arnau, Enrique Foix, Vicent Prats,
Marcos Fuente i Joaquín Dieste.

Tots varen competir amb gran
il·lusió i amb moltes millores de
marques personals.

A destacar la victòria als 50
esquena d’un històric, Eloy
Vinaiza, gran nedador que va
triomfar a les categories aleví i
infantil durant els primers anys de
la passada dècada i que, ara,
retorna a la competició dintre de la
secció Màster.

PRÒXIMA COMPETICIÓ:
LLIGA PROMESES A VINARÒS,
DISSABTE 24 DE GENER

text CNB

TERCER CONTROL PROVINCIAL A CASTELLÓ 
AMB 2 NOVES MÍNIMES NACIONALS DE MARC VEA
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Feia molts de dies que no sortíem de casa tots plegats.
Vull dir la mama, el papa, la meua Margot i un servidor.
Vam pensar que, aprofitant que el CDB jugava diumenge
passat al Javier Marquina, que així es diu el camp del San
Pedro, podíem anar-nos-en tots i que el pare tirara mà de
targeta i ens invitara a menjar en qualsevol dels famosos
restaurants del Grau de Castelló. A última hora la mama es
va despenjar dient que ella no s'hi embarcava, que ens
coneixia massa a tots i que sabia que tornaríem tard i a
saber en quines condicions i ella volia anar al comiat de
mossén Joan, que és un capellà molt eixerit i que l'han
enviat a la Cava, ja veus, tan bé que aquest xicot ha
comunicat amb la joventut. 

Així que de bon matí només en vam sortir tres. El papa em
va deixar agarrar el cotxe a mi i per no deixar la Margot tota
soleta als seients del darrere es va estimar més posa-se amb
ella. Allí estava jo, com si fóra un Bautista qualsevol, observant
com el cap de família tractava d'explicar-li amb les mans
mateix una mica d'antropologia local. Només feia que dir-li a la
meua promesa que, ja veus, les mamelles de les dones són
com algunes joguines, que estan fetes per als xiquets però s'hi
entretenen els grans. Mares, quin calentures tardanes que
està fet. De tant en tant mirava pel retrovisor i hi havia
moments que ni els veia. 

Amb aquestes amenitats vam arribar al camp de futbol.
Mon pare em va dir, mira, Vicent T., tu vés a fer la teua faena
que la xicota i jo anirem a pegar una mirada a vore on dinarem.
Estava capficat que algun amigatxo li havia dit que el
grandíssim don Carlos Fabra tenia un restaurant famós al
Grau i que li agradaria fotre's entre pit i espatla una bona
mariscada ben regada amb Moetxandon, com al pobre home
aqueix que no sap ningú per què tenen tancat a la presó. 

Jo a la meua. Ni vaig gosar provar d'ensenyar-li a ningú la
pseudoacreditació que tinc de La Veu, a pagar l'entrada i prou.
Quan vaig entrar al recinte esportiu els nostres estaven
escalfant i, ai si som desgraciats, Óscar Seva es va lesionar i
Luis de la Haba va haver d'improvisar posant al jove Palau al
seu lloc. 

Poca gent a les grades. Molta menys que ací. Nosaltres
vam començar dominant, però en una contra estúpida, nyas,
ens fan el primer. No ens vam acollonar, al contrari, vam seguir
buscant amb insistència el gol de l'empat. Albert Monterde es
va tornar a convertir en el Messi benicarlando i en una
espectacular jugada personal -després de driblar-se'n mitja
dotzena- va posar l'empat al marcador. Una mica de justícia es
va fer. 

Mentre estava fent-me un cremaet a la cantina vaig sentir
una mica d'enrenou i era que, efectivament, ens van marcar el
dos a un. No em va fer profit el beuratge. Els d'ací seguien i
seguien i a falta d'onze minuts l'àrbitre ens va xiular un penal
a favor. Quin goig! Un puntet ací ens anirà d'allò més bé, que
vaig pensar. La llàstima va ser que Marcos Cano, que no en
falla mai cap, el xutar malament i ens vam quedar amb un pam
de nassos. 

Quan es va acabar el partit van aparèixer mon pare i la
meua nóvia, ja descaradament agarrats de la mà. Vam anar,
vam dinar i vam beure Moetxandon. Dinats i farts ens en vam
tornar cap al poble. Els meus progenitors, exemple de família
tradicional, encara van ser a temps d'anar al comiat de
mossén Joan. Margot i jo vam aprofitar per fer manetes una
estona. És una màquina aquesta xicota!

Diumenge que ve ens visita el Club la Vall. Serà a partir de
les quatre i quart. Com tots els diumenges ens hi juguem molt.
Llevat dels cinc primers, la esta d'equips estem tots separats
per un màxim de set punts. Nosaltres mateixos estem a tres
punts de les posicions de descens. Avant Benicarló sempre! 

text VICENT T. PERIS

TORNEN LES EXCURSIONS FAMILIARS
QUÈ FEM AMB ELS JOVES
Una de les tasques de Mossèn Joan era encarregar-se

del moviment juvenil, que des de fa uns anys es coordina de
forma interparroquial. La seua marxa i la falta de religiosos
en la població ha obligat que els laics vinculats amb el
moviment es facen càrrec d'aquestes tasques. Així les
coses, les tasques s'han repartit entre diferents persones
que s'han oferit a continuar amb el treball que fins al moment
havia desenvolupat Mossèn Joan i que havia aconseguit
cohesionar a joves del municipi vinculats amb el catolicisme.
En qualsevol cas, la decisió del bisbe de la diòcesi no ha
caigut gens bé a la població. No s'ha entés que sent
Benicarló una de les poblacions que més capellans aporta a
la diòcesi, quede una seu vacant. No s'entén que no s’haja
solventat el problema  fent que Mossèn Joan, per exemple,
quedara a Benicarló fent-se càrrec també de la parròquia de
Peníscola. Aquesta última ha quedat vacant per la malaltia
del seu titular. I curiosament la plaça s'ha cobert amb el
trasllat de Mossèn Ricardo, que regentava una parròquia
propera on s'ha destinat a Mossèn Joan. Moviments
estranys, però l'església sabrà les seues raons. 

ve de la pàgina anterior

AH, NO!...

De cap manera. Que el Papa Francesc mane
“cuadrar” als cardenals díscols de la Cúria, fent “neteja”
de portes en dins, val. Que, fins i tot, plore pels
emigrants morts a Lampedusa o es manifeste
comprensiu amb l’opció dels gais, encara. Que
denuncie, però, en el Parlament europeu, als governs
que, amb els “retalls” han portat a la misèria i
desesperació a milions de famílies, ja no els ha caigut
tan bé als polítics benpensants. I que, en un arranc de
sinceritat, ha posat en evidència la hipocresia
d’occident, quan es defensa la llibertat d’expressió
sense límit –amb ocasió dels luctuosos episodis de
París- i ha demanat prudència i respecte, en no ofendre
als altres i a les seues creences, ha omplert el vas.

Des d’ara Francesc es sospitós de criptojihadista,
proetarra i antisemita.

Marc Antoni Adell
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LOCAL ESPORTS

El pinxo «El Ventilador de Papel», del
Bar Restaurant San Rafael, s'ha endut el
premi popular del Concurs de Pinxos de
Carxofa que ha organitzat la Penya
Mechero a través de Facebook. El pinxo
ha obtingut un total de 402 vots.

El públic ha donat el seu veredicte sobre
el millor pinxo de les Jornades del Pinxo de
Carxofa. Es tracta de «El Ventilador de
Papel», una proposta del Bar Restaurant San
Rafael que és un reconeixement a la
publicació del mateix nom que es va publicar
a Benicarló a finals de la dècada dels
vuitanta i principis dels noranta. El pinxo
inclou una representació de la publicació en
format de paper comestible acompanyada
per una minihamburguesa elaborada amb pa
de Donut, carn, carxofa, bacon i salsa
gorgonzola. Tot, amb la intenció de fer recuperar als
comensals els sabors de la infància. El segon pinxo més votat
pel públic també ha estat per al Restaurant San Rafael, pel
pinxo Tapa negra, una deliciosa combinació de carxofa, foie,
galeta i una reducció de vermut. El creador del pinxo
guanyador, Ivan Alemán, un habitual entre els premiats
d'aquest concurs, ha agraït el suport del públic que l'ha votat i
ha destacat la gran acceptació que estan tenint les Jornades
del Pinxo. El local que dirigeix està servint una mitjana de 700
pinxos de carxofa cada dia, una xifra que mostra l'excel·lent
acollida d'unes jornades que, a banda de promocionar la
carxofa, estan contribuint a dinamitzar en gran mesura la ciutat
i el sector de la restauració.

El Bar Restaurant San Rafael guanya el premi popular del Concurs de Pinxos de Carxofa

text REDACCI 

L'Ajuntament de Benicarló ha decidit no admetre a
tràmit el modificat del projecte d'urbanització de l'U.A. 19,
presentat per la societat mercantil Ferrer Obres i Serveis,
S.L. 

L’empresa va presentar el document al desembre de 2013
quan ostentava la condició de urbanitzador. La zona
s'emmarca en l'àmbit d'actuació de la plaça Mossèn Tomás,
situada entre l'avinguda Méndez Núñez, el carrer Pere
Boques, el col·legi la Consolació i el carrer Canàries.
L'executiu local justifica la decisió de rebutjar la proposta
basant-se en els motius exposats per l'arquitecte municipal en
un informe del passat mes de setembre. A més, el consistori
ha decidit iniciar el procediment de resolució de l'adjudicació
de la condició d'agent urbanitzador que ostenta la mercantil
Ferrer Obres i Serveis, S.L., des de març de 2006, així com de
dos particulars, per l'incompliment del termini per a la

finalització del Programa d'Actuació Integrada de la UA 19 del
PGOU de Benicarló així com, per l'execució de les obres
d'urbanització defectuosa i no conforme amb el projecte
d'urbanització aprovat, atenent a l'informe del Tècnic
municipal de Medi ambient, que arreplegava les greus
deficiències d'execució del projecte aprovat i per les quals el
consistori no hauria d'acceptar ni recepcionar les obres,
arribant a recomanar “la substitució en la seua totalitat dels
elements hidràulics d'evacuació i drenatge”. 

La resolució de l'adjudicació implicarà la confiscació de les
garanties definitives dipositades en la tresoreria municipal, i
que responen del correcte compliment de les obligacions
adquirides per cadascun dels agents urbanitzadors.
Concretament per un import 42.960,00 euros i altre de
4.815,95 euros. La situació ja la va denunciar el grup socialista
municipal en el mes d'octubre quan va lamentar que el retard
en l'execució de la urbanització d’aquesta unitat havia deixat
fora de la legislació l'estesa elèctrica i de telecomunicacions
instal·lat en el sector. 

REBUTGEN LA MODIFICACIÓ DE L’UA 19

text NAT LIA SANZ

Molt bon cap de setmana per als jugadors del C.T.
Benicarló en la tercera jornada del CATVAL disputat en les
instal·lacions del Club de Tennis Vinaròs. Dels deu partits
que es van disputar el dissabte pels jugadors caduferos,
vuit van acabar en victòria, amb un bon nivell de joc, sent
la majoria d'ells finalitzats en 2 sets. 

Cal destacar el debut de Manu Mateo en aquesta
competició, igual que la setmana passada, Milan Pérez i
Nahikari Serrat. Els nervis afloraven fins i tot abans d'entrar a
pista, però tot i ser el primer partit i no poder emportar-se la
victòria, Manu, va presentar una forta lluita davant Iker Lopez
acabant amb un resultat final de 6/7 2/6. Resulta increïble i de
lloar que el primer set acabara tan just, podent haver-lo
guanyat qualsevol dels dos. 

El diumenge els resultats van ser positius, amb deu
victòries de dotze partits, per la qual cosa la gran majoria dels
jugadors segueixen passant de ronda per a intentar emportar-
se el primer torneig de la temporada per a casa. 

Ple de victòries en el C.T. El Collao 
Cinc jugadors del C.T. Benicarló es van desplaçar fins a

València en concret a les instal·lacions del CT Collao. Arán
Torrente, Uriel Arnau Domenech Borrás, Albert Alberich
Barroso, Carlitos Calduch, Adrián Comes Milian i Esteban Van
Camp, tots ells van aconseguir la victòria i d'aquesta forma els
jugadors continuen demostrant que són un referent en totes
les categories del tennis a la Comunitat Valenciana. 

Lluita per l'ascens 
L'equip benicarlando ha començat molt fort la seua lluita

per l'ascens de categoria. El junior està format per Luís Marza,
Roger Alberto, Antón Mateo, al que se li uneixen els capeones
de lliga cadets, Carlos Calduch, Albert Alberich Barroso,
Adrián Comes, Diego Sanchez, Carla Folch, Julia Pérez
Wienese, Iratxe Serrat i Anabel Arán Torrent, per a demostrar
que volen ser un dels millors equips en segona i d'aquesta
forma guanyaven el dissabte al  matí a les instal·lacions
benicarlandas per 7 victòries a 2.

Els jugadors del Club de Tennis imparables en el CATVAL disputat a Vinaròs

text VICENT FERRER

En el LXXII Ciclocrós del Perelló (Tarragona),
els Balaguer van pujar al podi tant el pare com el
fill. Carrera disputada sobre 65 quilòmetres, amb
una mitjana de 39 km/h el guanyador, amb dues
pujades en cadascuna de les 40 voltes. 

Eixida ràpida fins a produir-se una escapada de
tres corredors que provocaria una aturada, a
conseqüència de la qual es va produir una caiguda
afectant a una vintena de corredors que tallaria
l'escamot, a l’havers-e fet un tap als de darrere de la
caiguda. Els Balaguer, pare i fill, es van agrupar en
la segona volta de persecució i van aconseguir
entrar en l'escamot en la següent volta, tot i això van
entrar alguns corredors més, però només els que
van tenir forces o no havien perdut excessiu temps peu a terra.
En la volta 20 s'escapa José Julián al costat de tres corredors.
Després es van ajuntar fins a deu però no es van acabar
d'entendre i en la volta 33 es fracciona el grup en dos,
quedant-se José Julián en el de darrera, mentre en l'escamot

Julián intentava estar atent per si es fraccionava. així es va
arribar a l'última volta amb l'escamot acostant-se al grup de
José Julián, tant, que Julián fent el primer de l'escamot,
acabava l'onze i José Julián el tretze, però sent Julián primer
de la categoria Sub-23 i José Julián primer de màster-50.

Els Balaguer, pare i fill, guanyadors en la clàssica de ciclisme del Perelló (Tarragona)

text VICENT FERRER
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OPINIÓ LOCAL

La gran aposta de Benicarló per a l'edició d'enguany de
Fitur és la promoció de la Festa de la Carxofa i les Falles,
les dues celebracions declarades recentment com festes
d'interès turístic autonòmic.

També es promocionaran el turisme nàutic, el patrimoni, la
gastronomia i les platges. Les Falles van rebre el
reconeixement el passat mes de març i la Festa de la Carxofa,
el va obtenir el passat estiu. Els dos esdeveniments tindran un
tractament especial en el material promocional que
l'Ajuntament, a través de la Regidoria de Turisme i el Patronat
Provincial de Turisme, ha preparat para Fitur 2015.
Paral·lelament a la distribució de material informatiu, es farà

una roda de premsa que permetrà donar a conèixer tots els
aspectes relatius a les dues festes. La gastronomia, com no
podia ser d'altra manera, també tindrà la seua presència en
Fitur, concretament a través d'un show-cooking que anirà a
càrrec del Restaurant El Cortijo i el Restaurant San Rafael i
que enguany, com el passat, també comptarà amb la
col·laboració de la concursant benicarlanda de Masterchef
Maribel Gil. L'espectacle tindrà lloc el dimecres 28 de gener i
els plats que es cuinaran tindran com ingredients principals la
carxofa de Benicarló i el peix de Benicarló, sota la marca
«Peix de Benicarló. Fresc de Costa». Tampoc faltarà en Fitur
la destinació nàutica de Benicarló o la difusió del seu ric
patrimoni cultural així com la promoció de les seues platges,
que continuen sent un dels principals atractius per als turistes
que visiten la ciutat.

BENICARLÓ I LES CARXOFES, A FITUR

text REDACCI 

El passat dia 3 de gener, sobre les 19.00 h. de la
vesprada, la Policia Local de Benicarló va ser alertada
sobre la presència d'un cadell de gos que havia estat
penjat d'un arbre Pels voltants de la Avd. Maestrat. Al
costat de l'animal, havia restes que induïen a pensar que
havia estat assistit recentment per un veterinari.

Uns testimonis que estaven per la zona van facilitar la
descripció d'un jove que estava pel lloc i que podria haver
estat l'autor material de la mort de l'animal. Realitzades els
corresponents esbrinaments amb els veterinaris de la ciutat,

es va concretar que l'animal havia estat dut a consulta
veterinària per un amic de la titular del mateix i que, pel que
sembla , a l'haver-li dit que l'animal tenia una malaltia de difícil
curació, aquest va decidir sacrificar l'animal pel mètode
descrit. Identificat el presumpte autor com J.B.F., per la Policia
Local de Benicarló es van realitzar les corresponents
diligències que es van passar a la Guàrdia Civil de Benicarló,
qui després de la realització d'altres diligències, va poder
finalment corroborar els fets i imputar-li la mort de l'animal,
procedint-se a la seua detenció i posada a disposició judicial.
La col·laboració entre Policia Local i Guàrdia Civil ha
possibilitat la plena identificació, imputació i posada a
disposició judicial del presumpte autor.

DETINGUT PER MALTRACTE ANIMAL

text NAT LIA SANZ

El vicepresident d’Escola
Valenciana, Natxo Badenes, el
coordinador de la Comissió
d’Educació de l’entitat, Jaume
Fullana i el tècnic de relacions
institucions d’Escola
Valenciana, Francesc Felipe han
viatjat a la seu de l’Organització
de les Nacions Unides a Ginebra
per assistir a la XXI sessió de
l’Informe Periòdic Universal del
Consell dels Drets Humans en la qual tres països de
l’ONU consulten l’Estat espanyol per a dur un control de
possibles vulneracions dels drets humans als nostres
territoris.  

Escola Valenciana forma part de l’ELEN que és la Xarxa
europea per a la igualtat lingüística, integrada per entitats dels
diferents països d’Europa que defensen les llengües
minoritzades.  En aquesta ocasió els integrants de l’ELEN que
han assistit per a escoltar en directe  la sessió de control de
l’ONU pertanyen a entitats d’autonomies amb llengua pròpia
de l’Estat espanyol. És per això que Escola Valenciana ha
viatjat a Ginebra en una delegació amb representants d’ACPV,
a Mesa por la Normalización Lingüística, (Galícia) i la
Plataforma per la Llengua (Catalunya).

Objectiu: que la vulneració dels drets lingüístics es
considere vulneració dels drets humans

“Cada dia als valencians i les valencianes se’ns vulnera el
dret a viure en valencià i, paradoxalment, això ho promou
l’Administració valenciana per indicació del govern central.
Molts d’aquests casos no es visualitzen, la gran majoria de la
gent no posa una denúncia si han anat a una comissaria per
a denunciar el robatori d’una bicicleta i els han dit que canvien
de llengua perquè no els entenen, però açò passa
habitualment i totes i tots tenim el dret a expressar-nos al País
Valencià en qualsevol de les dues llengües oficials, és un dret
humà parlar en valencià”, ha expressat el vicepresident
d’Escola Valenciana. 

Escola Valenciana ha volgut deixar constància dels
continus atacs a l’ús i ensenyament de la nostra llengua al
País Valencià, especialment, de la Generalitat Valenciana i el
govern espanyol en matèria educativa. És per això que
l’entitat ha demanat als representants de l’ONU que incloguen
en l’informe que elaboren la vulneració de drets humans per
part de del govern de l’Estat espanyol pel que fa als drets
lingüístics dels parlants de les altres llengües de l’Estat, ja que
lluny de vetllar per la diversitat lingüística s’ataca de ple la
resta de llengües de l’Estat. 

Informe Anual de Vulneració dels Drets Lingüístics al
País Valencià 2014: tres casos mes .

El grup d’Escola Valenciana que han viatjat a l’ONU ha
participat en una roda de premsa posterior a la sessió de
control que se li ha fet a l’Estat espanyol. En aquesta
conferència els representants de l’entitat han explicitat els
casos recollits en l’Informe 2014, que es va presentar el
passat 4 de desembre, Dia dels drets lingüístics a les nostres
terres. Aquest document s’ha ampliat pel fet que fins al 31 de
desembre es van constatar  tres casos més: un de vulneració
de normativa ortogràfica; un d’un ciutadà xinés al qual se l ha
denegat la nacionalitat espanyola per expressar-se en
valencià; i una nova vulneració del dret a estudiar en valencià
per part de l’Administració valenciana quan va llançar la
campanya de consulta il·legal a les famílies sobre el programa
educatiu en que estudien els seus fills i filles.  L’Arranjament
escolar, el CEIP Ciutat de Cremona, les escoles del centre de
Castelló i la Plataforma Prou a l’ONU. Els representants
d’Escola Valenciana han volgut deixar patent que ha estat la
Conselleria d’Educació valenciana la que més vulneracions
del nostre dret a usar el valencià ha comés durant 2014. “La
nostra intenció després d’haver assistit a aquesta sessió de
control és poder exposar davant dels representants de l’ONU
cada cas en concret. Així com les famílies de la Plataforma
Prou d’Ontinyent, les de les escoles de Castelló o les del CEIP
Ciutat de Cremona d’Alaquàs continuen lluitant per les unitats
educatives en valencià que van perdre per a l’actual curs,
nosaltres volem que la seua veu i la de tots els pares i mares
de centres educatius als quals Maria José Català els nega el
dret a l’ensenyament en valencià  estiga present davant el
màxim organisme encarregat de vetllar pels drets humans”, ha
comentat Jaume Fullana, coordinador de la Comissió
d’Educació d’Escola Valenciana. Els representants d’Escola
Valenciana tenen previst tornar a l’ONU el pròxim mes de
març, on exposaran davant del comité designat cada cas de
vulneració dels drets lingüístics en matèria educativa i social
per tal que s’inicie el procés per incloure’ls a l’informe sobre
els drets humans que s’està redactant a la organització de
Nacions Unides. 

ESCOLA VALENCIANA EXPOSA A L’ONU LA NECESSITAT D’INCLOURE
ALS INFORMES SOBRE ELS DRETS HUMANS LA VULNERACIÓ DELS

DRETS LINGÜÍSTICS AL PAÍS VALENCIÀ

text EV
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Música, gastronomia, idiomes, teatre, educació
emocional o activitats de suport escolar són algunes de
les propostes que la Regidoria de Benestar Social ha
programat a través del programa Generacció per a joves
d'entre 12 i 17 anys. Les inscripcions es poden formalitzar
del 14 al 30 de gener.

Generacció, el programa de la Regidoria de Benestar
Social destinat a joves d'entre 12 i 17 anys, ha començat l'any
amb força. A partir de demà i fins al 30 de gener es poden
formalitzar les inscripcions als nous cursos i tallers que
comencen a final de mes i que inclouen matèries com
improvisació teatral, educació emocional, expressió artística,
música (guitarra), idiomes (conversa en anglés), periodisme o
gastronomia, entre d'altres. Els grups dedicats a aprofundir en
les tècniques d'estudi, que han tingut una gran acceptació en
les anteriors edicions, s'han substituït aquest trimestre per
grups de suport escolar, que incideixen més en reforçar el
treball realitzat prèviament als centres educatius i que estan
més ajustats a les demandes educatives dels dels joves. Les
inscripcions per a qualsevol de les activitats (totes elles

gratuïtes) es poden fer a la mateixa seu de Generacció (carrer
del Crist de la Mar, 47 baix) o per telèfon al 964 82 50 86. Les
matrícules s'admetran fins a completar l'aforament. Recordem
que Generacció és un programa educatiu creat amb l'objectiu
de desenvolupar les competències socials dels adolescents
durant el seu temps d'oci, al temps que busca prevenir les
possibles conductes de risc dels joves entre 12 i 17 anys. El
seu treball fonamental se centra en crear un espai de
convivència comú per a compartir inquietuds i projectes.

Generacció comença l'any amb múltiples propostes per als adolescents
text REDACCI 

L'alcalde de Benicarló, Marcelino Domingo, ha donat la
benvinguda als alumnes del Collège Jacques Prévert de
Verson (Normandia) que estan de visita a la ciutat. Els 20
alumnes i 2 professors han viatjat a Benicarló en el marc
d'un intercanvi cultural amb els alumnes de l'IES Ramón
Cid que s'organitza cada any i que enguany està dedicat a
l'art fora de les fronteres.

Durant tota la setmana, el grup visitarà diversos indrets de
Benicarló i també de fora (Peníscola, València i Barcelona) per
contrastar els diferents estils arquitectònics que es troben en
cada ciutat (des del castell fortificat de Peníscola fins a
l'arquitectura de Santiago Calatrava a València o el
modernisme de Gaudí a Barcelona). A més, els alumnes i
professors tindran l'oportunitat de viure de prop la celebració
de Sant Antoni, una de les festes amb més tradició a
Benicarló. Els alumnes de l'IES Ramón Cid viatjaran a finals
del mes de març a Verson per conèixer la realitat econòmica,
social i cultural de la ciutat francesa.

Benicarló dóna la benvinguda als alumnes de Verson

text REDACCI 

PIERRE LEMAITRE. 
Ens veurem allà dalt. 

Edicions Bromera. Alzira. 2014.

Pierre Lemaitre (París, 1951) és un
escriptor que va començar a escriure tard i es
va donar a conèixer com a conreador de
novel·la negra. Va publicar una trilogia
protagonitzada per l’inspector Verhoeven que
ha tingut molt de ressò a França i Anglaterra.
Amb Ens veurem allà dalt ha canviat de gènere,
i ha escrit una novel·la de tema bèl·lic, que ha
venut més de mig milió d’exemplars a França i
amb el qual ha obtingut el premi Goncourt, el
més prestigiós de les lletres franceses.

L’acció de la novel·la està situada en els últims
dies de la Primera Guerra Mundial i sobretot en la
immediata postguerra. Comença amb unes
esgarrifoses escenes de guerra, on ja es manifesta
el caràcter ambiciós i sense escrúpols de tinent
Henry Pradelle ordenant una inútil acció de guerra,
únicament per a benefici personal. Enmig del
combat, en una situació extremadament difícil en
què els dos resultaran greument ferits, es
coneixeran els dos personatges protagonistes,
Albert Maillart i Édouard Péricourt. 

Quan acaba la guerra hi ha els fastos per a
celebrar la victòria, però els joves que han
sacrificat la vida per la pàtria són desatesos. En
aquest context sorgeix una forta amistat entre
Albert i Édouard. O més bé diríem una forta
dependència del primer cap al segon, ja que primer el
cuidarà en la seua estància en l’hospital, i després
conscient que el necessita seguirà amb ell quan decideix
renunciar a la seua identitat i a la seua família d’una
elevada posició social.

Albert Maillart i Édouard Péricourt es convertiran en
dos antiherois, en dos individus que faran servir la
picaresca per a tramar una espectacular estafa en la que
cauran milers d’institucions franceses que volen honrar
els soldats morts amb la construcció de monuments,
mentre probablement han oblidat l’atenció al que han
sobreviscut. Els dos personatges són molt ben construïts.
Édouard Péricourt brillant, atrevit, amb una gran capacitat
per a dibuixar i per a saber crear una història capaç de
convèncer sense despertar sospites les diverses
institucions, un ser extravagant i excessiu. Albert Maillart
segueix el seu amic amb una certa ingenuïtat i amb
angoixa i por. Malgrat el caràcter delictiu de la seua

actuació els dos personatges desperten simpatia.

En el costat contrari es troba el tinent Henry Pradelle,
que servint-se de la seua posició com a oficial triomfador
de la guerra es casa amb Madelaine Péricourt, germana
d’Édouard, entra a formar part d’una família influent i
aprofita les seues influències per a obtindre una
concessió de l’estat per a recuperar els cossos del soldats
morts en combat. Un obscur funcionari descobreix la
manipulació que fa dels esquelets.

El llibre reflecteix l’ambient sòrdid de la postguerra de
la Primera Guerra Mundial, i mostra la hipocresia d’un fals
patriotisme, del que se serviran alguns per a enriquir-se
il·lícitament. La novel·la està escrita amb un estil àgil i
brillant, l’autor ens va preparant noves sorpreses en cada
capítol que fa que la seua lectura siga realment
apassionant. És un llibre molt ben escrit que pot
interessar a tot tipus de lector. Totalment recomanable.

DESPRÉS DE LA GUERRA
text  

JOSEP MANUEL SAN ABD N

Llibres
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Aquesta setmana li he de donar les gràcies molt
efusivament, senyora Garcia, perquè no sap vostè com
m'han facilitat les coses amb només una pàgina i mitja i
tres notícies. Les pàgines quatre i cinc són impagables.
Podria escriure dies i dies sense parar i no acabaria mai.
Per això vaig a començar no siga cas que s'acabe l'espai.

Impactant titular "falles i religió pacten en (?) Benicarló per
al dia de sant Josep". La notícia (?) comença amb un "El
pròxim 19 de març a la tarda s'uniran a Benicarló dues
tradicions molt arrelades". Clar que sí, totes dues molt
arrelades. Però sense cap dubte, molt més les falles. Hem
arribat a un punt que qui té la paella pel mànec són les falles.
Però mire si són bona gent, senyora Garcia, que tot i ser
conscients del seu superior arrelament, i per tant estatus,
ofereixen una solució per tal que els fallers puguen anar a la
processó. Per a ells hagués estat més fàcil fer canviar el dia
de la processó i passar-lo al dimecres o al divendres, al cap i
a la fi, què més té fer una novena que una vuitena o una
setena. A més a més, tenen de cara al pare del que treuen en
processó, i no hi ha cap dubte que sant Josep té més autoritat
que el seu fill, que per això és el pare. O siga, que es mire com
es mire, les falles tenen les de guanyar. Ja siga amb
arguments teològics, familiars o de tradició. Per això és molt
d'agrair aquesta gran mostra de generositat fallera que el món
faller del nostre poble ens ha ofert en canviar, ni més ni menys,
que l'horari de les cremàs de les falles. També sé de bona tinta
que fins i tot estan negociant que els fallers puguen assistir
amb el seu vestit típic i que els portaestendards desfilen just al
darrere dels bombos i tabals en una mostra més de solidaritat
fallera i d'agermanament religiós. Tanmateix, les falleres
podrien sortir tot emulant aquelles xiquetes de comunió que
sortien allà pels anys seixanta i que tant de color donaven a
aquesta llarguíssima processó. Tot això són coses que a hores
d'ara s'estan negociant a tres bandes per tal de donar un
especial relleu a aquesta extraordinària coincidència fallero
processional. 

Senyora Garcia, ha llegit bé la nota del premsa del Pp on
es diu que Domingo no serà lo candidat a alcalde?  És
impagable. "Con motivo de las próximas elecciones ...
Marcelino no serà el candidato". Què bo! O siga, que per a
celebrar que al mes de maig hi han eleccions, han fotut fora a
l'actual alcalde. Això és genial, extraordinari. Al redactor de la
nota de premsa l'ha traït lo subconscient... o potser no. Em fa
l'efecte que s'han tret un pes del damunt. Ara tot són càbales
a vore qui serà el seu successor i, el que és més interessant,
què farem amb l'amic Marcelino. Fa quatre dies que va dir que
no es presentaria, fa tres dies va dir que es tornaria a
presentar, i ara li tanquen la porta. Però... li n'obriran una altra?
Abans de donar la meua opinió sobre les hipòtesis que
circulen pel poble al respecte, m'estimo més que es confirme
o desmentesca el rumor que sembla que té més força i que
apunta a que podria ocupar un seient que deixaria vacant un
gran prohom del nostre poble. Si es confirmen aquests
rumors, llavors serà quan jo parlaré i donaré la meua opinió.
Ara no. Ah, i una altra cosa respecte a la nota de premsa.
Acaba amb uns "saludos". O siga, que el Pp, després de fotre
fora de la cursa electoral a l'actual alcalde, va i ens saluda.
Però ens saluda el Pp en ple. Jo els dic que gràcies per les
seues salutacions. 

Per a acabar una de bona: "Gordo de l'ONCE a Benicarló".
A vore. Jo podria pensar que un senyor obès amb discapacitat
visual ha estat pasejant-se pel nostre poble. Per exemple.
També podria pensar que un dels que manen a aquesta
organització havia fet una visita de cortesia als seus
treballadors que desenvolupen la seua tasca al nostre poble.
Fins i tot se m'haguera pogut acudir que un senyor, de cognom
"Gordo", ens havia obsequiat amb la seua presència al nostre
poble. Però no. Cap de les meues hipòtesis era correcta. Es
veu que el que havia passat era que havia tocat la grossa i que
una desena de paisans nostres havien guanyat trenta-cinc mil
euros cadascun. Com diu a la introducció de la notícia i per a
que ningú tinga cap tipus de dubte, lo premi ha tocat "a la
localitat castellonenca de Benicarló". No siga cas que algú
pense que estem a un altre lloc.  

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

text EL LECTOR Desprès de la visita  dels bombers i la xerrada sobre
prevenció d'incendis que ens va donar el Cap de Bombers
al nostre centre educatiu, els mestres del Marqués de
Benicarló hem anat al Parc Comarcal de Bombers per
acabar la nostra formació amb un taller pràctic d'ús
d'extintors.  Cal estar preparat !!

TALLER DE MESTRES DEL MARQUÉS

text REDACCI 

Per la Policia Local de
Benicarló s'ha procedit a la
identificació dels presumptes
autors de grafitis realitzats en
diversos punts de la nostra ciutat,
tant de propietat privada com de
titularitat pública. 

Des de fa temps, s'ha procedit a
la realització d'un registre dels
diferents grafitis que hi ha en la
nostra població, amb identificació de
la signatura dels autors. Açò ha
permès que, quan han sigut
sorpresos realitzant algun grafiti,
se'ls ha pogut relacionar amb tots
els altres realitzats, sent identificats,
plenament, fins al moment, dos
joves de la nostra ciutat.

La Policia ha contactat amb els
propietaris d'alguns dels edificis
afectats i s'ha procedit a la
corresponent denúncia judicial per
deslluiment de béns.

Identificats els autors de grafitis
text REDACCI 



quan acabava de pegar la volta a la
plaça, va entrar dins i, al crit de
"animalets tots, sigau beneïts", va
llençar l'aigua beneïda per damunt
la clientela. La cara del personal ho
va dir tot. A l'interior s’hi trobaven
agafant agafant forces, cares molt
conegudes de la vida política
benicarlanda. Allí ningú va fer cap
comentari... però nosaltres ja el fem
ara. Ens atreviríem a dir que es
tracta d'un exemple modèlic
d'humor clerical, coses semblants
els hem sentit a diversos capellans
fills del poble en diverses ocasions,
uns amb barba i altres amb panxa.
El cas seria encara més
paradigmàtic si poguérem confirmar
que el religiós en qüestió no es va
desviar de la línia recta que uneix la
porta del bar i el mostrador i que, en
atènyer-lo, va sol·licitar dels qui
atenien la barra un servei de líquid
d'altra graduació en got menut. 

La seua paraula és una
escriptura

La setmana passada ho vam dir,
si a la propera Veu, o siga aquesta,
es podia demostrar que el segon
termini per posar en marxa la

depuradora, que l’alcalde i
companyia havien dit que seria el
10, segons publica el web
municipal, es complia, ens
empassaríem la desconfiança i ens
donaríem a nosaltres mateix una
panissola perpètua. I, com no, a
l’alcalde, un carxofa ídem. Doncs
ací teniu la foto, de dimarts passat,
dia 20, encara una mica més tard de
la data proposada per ells, que
demostra que s'agarra primer a un
mentider que a un coixo. I més, si és
reincident. Podeu veure les
màquines treballant, amb una tanca
que agafa la zona de l’emissari i el
riu tot ple de canonades, tot cap per
mans, on es demostra clarament
que d’acabar, res de res. Més bé
valdria la pena dir que allí la posada
en marxa encara haurà d'esperar no
se sap ni quant. Ara, com  l'alcalde
ja se n’està de tot i, pel que es veu,
el volen enviar a València (com si
allà fera cap falta!), tant és que les
amolle de la mida del campanar. Ja
no cal patir si li creix el nas i, fins i
tot, se li fa roig, com el dia de sant
Antoni, això ho porten implícit amb
el càrrec tots els consellers populars
a les Corts. I si no, mireu Mundo,
quantes vegades va votar en contra
de propostes davant de les quals
ací havia votat a favor? A cabassos!
I ha tingut cap problema? Cap ni un.

El que dèiem, una depuradora
pagada i repagada... i no acabada.
Però no passa res... continuarem
pagant i pagant i pagant i... i abans
del maig voldran inaugurar-la.
Vinga, animem la competència
opositora a impugnar-los la
inauguració... per electoralista! A
veure si els passa com quan la
piscina!

Agenda cultural desapareguda
Tenim un tafaner jove a qui de

tant en tant li agrada anar a veure
els concerts dels grups de rock
locals. I mira per a on, sempre se
n’assabenta tard, això sí, pels
articles de La Veu, quan els
concerts ja han passat. Ha llançat la
proposta que, igual que es fa la
crònica passada, tampoc estaria
malament fer-la també abans, com
una mena de presentació. Direu que
per això ja està l’agenda cultural...
però no ens negareu que és molt
dessaborida. És una idea. El que
passa és que de vegades... no
arriba ni l’agenda. Fixeu-vos en la
d’aquest més... que no n’hi ha.
Sembla que el món cultural de
l’ajuntament només gira al voltant
de la Festa de la Carxofa, sant
Antoni i les Falles. Amb això ja
cobrim l'expedient, no? Rebaixes
també en cultura!

ve de la p gina anterior
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FESTA DE SANT ANTONI AL C. P. MESTRE FRANCESC
CATALÀ

Al Català vam tornar a gaudir d’una de les més importants
tradicions populars a Benicarló: la Festa de Sant Antoni.

De fet, les activitats van començar al mes d'octubre amb la
participació al concurs de dibuix i lloes organitzat per la
Confraria de Sant Antoni, i bé està recordar l'alumne Bruno
Obiol Muyas de cinquè, va guanyar el segon premi del
concurs de dibuixos i el primer de lloes de la seua categoria.

Durant la setmana d’abans, a més de les explicacions
referents a una de les tradicions més arrelades a Benicarló,
també tots vam fer les lloes per a recitar-les la vesprada de la
festa, vam decorar l'escola, vam fer els dimonis,...

Dilluns 12 pel matí al passadís de direcció es va muntar el
dimoni coordinat pel ex-mestre José Mateu i després del patí
les majorales de la Confraria de Sant Antoni van repartir una
coqueta beneïda a cada alumne i mestre.

Divendres 16 a migdia vam muntar la nostra foguera al bell
mig del patí i del carro dels lloeros. Aprofitant la musiqueta de
sant Antoni els alumnes que es quedaven al menjador van
ballar al seu só.

Tanmateix algunes mestres anaven torrant carxofes i carn
per tal de dinar el professorat tot plegat. 

A partir de les 16:00 amb la presència de molts pares,
mares i ex-alumnes, diferents alumnes de cada nivell,
començant per tres anys, van recitar o llegir algunes de les
lloes fetes durant la setmana i acompanyades amb la
musiqueta de la festa de Sant Antoni. A partir de quatre anys
les lloeres i lloeros van dir les seues lloes davant la foguera
damunt del carro. No cal dir que  ho van fer amb molta gràcia
i amb forta dosi de critica, tal i com ha de ser la lloa.

Després Bruno va llegir la seua lloa i es va fer una foto dalt
del carro i davant la foguera. 

Finalment vam encendre la foguera feta de les restes del
pessebre de Nadal i en un tres i no res tot va ser consumit pel
foc, dimonis inclosos.

 SANT ANTONI AL MARQUÉS

Com és tradicional, al Marqués de Benicarló   també fem
una foguerada i cremem al dimoni. Aquest curs l'ha fet el Cicle
d'Infantil i ha tingut un estil molt innovador i vanguardista com
podeu vore a les imatges.

Les majorales ens van acompanyar en l'acte, i tots junts
vam escoltar les loes dels nostres alumnes, especialment la
de la guanyadora del segon cicle: Elena París. 

Desprès vam encendre el foc amb l'ajut de Pirotècnia
Tomás i amb la cremada del  dimoni va començar un cap de
setmana festiu i entranyable per als xiquets i les seves
mascotes.

VISCA EL PARE SANT ANTONI !!

SANT ANTONI AL RÓDENAS

La festa de Sant Antoni s'arrela cada vegada més en la
nostra escola. Bona prova són les activitats que durant tota la
setmana s'han dut a terme:

- Composició de les lloes, que cada vegada flueixen més
espontàniament entre els alumnes.

- Recepta i elaboració de les típiques coques de Sant
Antoni amb l'ajuda de les famílies.

- I sobretot, destacar que el primer cicle d'Educació
Primària va fer un dimoni molt templat que es va cremar el
divendres dia 16 després d'haver llegit les lloes guanyadores
al pati dalt del carro tirat per Poderoso.

text REDACCI 
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Cursa d'obstacles 
La setmana passada, els tafaners

vam veure com els hi “regalaven”
vostés, en aquest pamflet en què es
pensen que imparteixen justícia,
una bona panissola als
responsables de la neteja de les
branques dels arbres pel fet
d'ocupar-se d'aquest afer a unes
hores que segurament no eren les
més idònies. I curiosament, vés a
saber si després de llegir-ho a La
Veu, un pare dels que acompanya
els xiquets, i es deu veure obligat a
baixar de la vorera, ens ha enviat
aquesta instantània com a nou
exemple del mateix problema.
Certament, no hi ha cap dubte que
la panissola estava ben lliurada i, si
ens apuren, encara es van quedar
curts. Així, a la vista de la foto,
resulta una obvietat que l’hora de
podar les branques no era la més
adient veient pares amb xiquets que
es veuen obligats a baixar de la

vorera i circular pel mig del carrer.
Però el que també resulta curiós és
veure que, a banda de les branques,
hi havia una bastida que també
ajudava a barrar encara més el pas
de pares i menuts. Ara, munten la
bastida, i es dediquen a podar
l’arbre... des de dalt del camionet
que tenen aparcat al davant (?). En
fi, entre una cosa i altra, la gent de
camí cap a l'escola per mig del
carrer.

Oh, che sarà che sarà?
No sabem si les relacions

Marcelino-PP són bones o no, però
està clar que amb aquesta escarida
nota de premsa l'agrupació local del
partit demostra sens dubte l'alta
estimació en què té l'actual alcalde.
De tota manera, ell, encara no ha dit
ni piu sobre l'assumpte. Diríem que
són pastadets, l'un a l'altre, com
cuits al mateix gàrguil. Lo riu ja
sona, ja vau sentir les lloes
divendres passat, que si Sorlí, que si
Mañá i Marcelino de passada i prou,
per compromís. De totes maneres,
no el perdeu de vista, ací qui hi toca,
n'arreplega i ningú se'n va amb les
butxaques buides. Igual que hi ha
hagut un lloquet per a la regidora
dimitida, també podran col·locar un
Marcelino. I més ara, que diu que

Mundo es jubila i l'obra va de
baixada.

Balconing
I parlant de Marcelino, què n’hem

de dir, de la seua participació a la
sortida dels carros de Sant Antoni
des de la balconada de
l’ajuntament? Allí que arriben tots
els carros en rabera, demanen
permís... i el nostre batlle en una
exhibició d’eloqüència els en dóna.
Semblava més content que un
gínjol, tan content que quan parlava
arrossegava les síl·labes tant que se
li allargaven al més pur estil del
Flare, que sembla haver passat el
relleu, per cert. En fi, que no sabem
si aquest allargament devia tenir a
veure, també, amb la seua
defenestració política o era que en
aquells moments el va assaltar un
sobtat problema de logopèdia. La
veritat és que de baix se’ns va fer
difícil entendre el que deia amb tant
d’arrossegament sil·làbic. Això sí, la
gràcia i la sal despatxant floretes a
dreta i esquerra, a majorales,
capellans, dames... va ser el millor.
A veure si ara que ja ha anunciat
que no serà candidat es desinhibeix
del tot i es fa atrevit i tot.

Benedictio urbi et orbi
Continuem una mica més amb el

sant del porquet que, enguany,
sembla, ha alterat fins i tot la vida
popular al voltant de la celebració.
Bé, la va alterar, o millor dit la va
elevar a l’alçada que corresponia.
Ens explicarem:  el dia de la
benedicció dels animals, o siga el de
sant Antoni, a l’hora estipulada,
sabut és que al bar Emmi es
concentra personal de tota classe
social... Doncs va ser aleshores
quan el mossèn, mossèn Joan,
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Tot i que puga ser un tòpic, val la pena recordar-lo, aquesta carxofa és per a tots els participants en la
nova edició de les Jornades de Pinxos de Carxofa. Cada any se superen amb les seues elaboracions
carxoferes i fan que la seua degustació siga un plaer per als sentits. Només un xicotet però, hi ha “pinxos”
i “plats”, de carxofa, però de vegades sembla que no es tinga massa clar, en els premis, aquesta
diferenciació. Llevat açò, es mereixen tots, participants i organitzadors, la nostra enhorabona!

M I S C E L · L À N I A

Adéu a les “monges tancades” de Benicarló

Certament, el Convent de les “monges tancades”,
era un referent a Benicarló. Miren vostés si era així
que, fins i tot, el carrer de Cabanes, que és on està
situat, sempre se l’havia conegut, i encara se’l coneix,
com el carrer de les “monges tancades”.

Està clar que, com deia la cançó del Dylan, “Els
temps estan canviant”, també per a la vocació li ha
passat un temps que, si ningú li fica remei, cosa prou
difícil si tenim en compte que ja ni les importacions de
monges d’altres països aconsegueix mínimament
mantenir els convents, al nostre, de les
Concepcionistes Franciscanes, i a les seues inquilines,
també li ha arribat, segurament, l’hora del seu adéu.

Inexorablement, aquest món globalitzat, que s’ho
engoleix tot i on cada vegada més la religiositat de les
persones està més en entredit, també afecta a l’església
i la seua vocació de fe. Així, ens trobem ara en aquetsa
situació que nou monges, moltes d’avançada edat, no
poden assumir les tasques pròpies del que seria
mantindre en unes condicions correctes el convent.

Veure’m, si la situació desemboca realment en el

seu tancament, com pot afectar, a la llarga, a l’edifici,
amb el qual, tenint en compte els anys que té,
arquitectònicament parlant, s’hauria de tenir una cura
especial.

De retruc, aquesta situació tan poc vocacional,
també s’ha vist augmentada pel fet que, a Benicarló,
haja quedat lliure una de les places de capellà de
l’esglèsia de Sant Bartomeu al anar-se’n Mossèn Joan
Guerola a altra població. Una plaça que, segons el
bisbat, ara per ara, no serà coberta.

Segons vagen desenvolupant-se les coses, sobretot
pel que fa al convent, caldrà estar mot amatents, si
aquest queda completament buit, a que aquest espai,
tancat, no es deteriore ràpidament i es convertisca en
un altre problema, d’ocupacions il·legals o brutícia,
per ficar dos exemples típics del que passa en
situacions semblants, més greu.
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Cursa d'obstacles 
La setmana passada, els tafaners

vam veure com els hi “regalaven”
vostés, en aquest pamflet en què es
pensen que imparteixen justícia,
una bona panissola als
responsables de la neteja de les
branques dels arbres pel fet
d'ocupar-se d'aquest afer a unes
hores que segurament no eren les
més idònies. I curiosament, vés a
saber si després de llegir-ho a La
Veu, un pare dels que acompanya
els xiquets, i es deu veure obligat a
baixar de la vorera, ens ha enviat
aquesta instantània com a nou
exemple del mateix problema.
Certament, no hi ha cap dubte que
la panissola estava ben lliurada i, si
ens apuren, encara es van quedar
curts. Així, a la vista de la foto,
resulta una obvietat que l’hora de
podar les branques no era la més
adient veient pares amb xiquets que
es veuen obligats a baixar de la

vorera i circular pel mig del carrer.
Però el que també resulta curiós és
veure que, a banda de les branques,
hi havia una bastida que també
ajudava a barrar encara més el pas
de pares i menuts. Ara, munten la
bastida, i es dediquen a podar
l’arbre... des de dalt del camionet
que tenen aparcat al davant (?). En
fi, entre una cosa i altra, la gent de
camí cap a l'escola per mig del
carrer.

Oh, che sarà che sarà?
No sabem si les relacions

Marcelino-PP són bones o no, però
està clar que amb aquesta escarida
nota de premsa l'agrupació local del
partit demostra sens dubte l'alta
estimació en què té l'actual alcalde.
De tota manera, ell, encara no ha dit
ni piu sobre l'assumpte. Diríem que
són pastadets, l'un a l'altre, com
cuits al mateix gàrguil. Lo riu ja
sona, ja vau sentir les lloes
divendres passat, que si Sorlí, que si
Mañá i Marcelino de passada i prou,
per compromís. De totes maneres,
no el perdeu de vista, ací qui hi toca,
n'arreplega i ningú se'n va amb les
butxaques buides. Igual que hi ha
hagut un lloquet per a la regidora
dimitida, també podran col·locar un
Marcelino. I més ara, que diu que

Mundo es jubila i l'obra va de
baixada.

Balconing
I parlant de Marcelino, què n’hem

de dir, de la seua participació a la
sortida dels carros de Sant Antoni
des de la balconada de
l’ajuntament? Allí que arriben tots
els carros en rabera, demanen
permís... i el nostre batlle en una
exhibició d’eloqüència els en dóna.
Semblava més content que un
gínjol, tan content que quan parlava
arrossegava les síl·labes tant que se
li allargaven al més pur estil del
Flare, que sembla haver passat el
relleu, per cert. En fi, que no sabem
si aquest allargament devia tenir a
veure, també, amb la seua
defenestració política o era que en
aquells moments el va assaltar un
sobtat problema de logopèdia. La
veritat és que de baix se’ns va fer
difícil entendre el que deia amb tant
d’arrossegament sil·làbic. Això sí, la
gràcia i la sal despatxant floretes a
dreta i esquerra, a majorales,
capellans, dames... va ser el millor.
A veure si ara que ja ha anunciat
que no serà candidat es desinhibeix
del tot i es fa atrevit i tot.

Benedictio urbi et orbi
Continuem una mica més amb el

sant del porquet que, enguany,
sembla, ha alterat fins i tot la vida
popular al voltant de la celebració.
Bé, la va alterar, o millor dit la va
elevar a l’alçada que corresponia.
Ens explicarem:  el dia de la
benedicció dels animals, o siga el de
sant Antoni, a l’hora estipulada,
sabut és que al bar Emmi es
concentra personal de tota classe
social... Doncs va ser aleshores
quan el mossèn, mossèn Joan,

text LA COLLA DE TAFANERS



quan acabava de pegar la volta a la
plaça, va entrar dins i, al crit de
"animalets tots, sigau beneïts", va
llençar l'aigua beneïda per damunt
la clientela. La cara del personal ho
va dir tot. A l'interior s’hi trobaven
agafant agafant forces, cares molt
conegudes de la vida política
benicarlanda. Allí ningú va fer cap
comentari... però nosaltres ja el fem
ara. Ens atreviríem a dir que es
tracta d'un exemple modèlic
d'humor clerical, coses semblants
els hem sentit a diversos capellans
fills del poble en diverses ocasions,
uns amb barba i altres amb panxa.
El cas seria encara més
paradigmàtic si poguérem confirmar
que el religiós en qüestió no es va
desviar de la línia recta que uneix la
porta del bar i el mostrador i que, en
atènyer-lo, va sol·licitar dels qui
atenien la barra un servei de líquid
d'altra graduació en got menut. 

La seua paraula és una
escriptura

La setmana passada ho vam dir,
si a la propera Veu, o siga aquesta,
es podia demostrar que el segon
termini per posar en marxa la

depuradora, que l’alcalde i
companyia havien dit que seria el
10, segons publica el web
municipal, es complia, ens
empassaríem la desconfiança i ens
donaríem a nosaltres mateix una
panissola perpètua. I, com no, a
l’alcalde, un carxofa ídem. Doncs
ací teniu la foto, de dimarts passat,
dia 20, encara una mica més tard de
la data proposada per ells, que
demostra que s'agarra primer a un
mentider que a un coixo. I més, si és
reincident. Podeu veure les
màquines treballant, amb una tanca
que agafa la zona de l’emissari i el
riu tot ple de canonades, tot cap per
mans, on es demostra clarament
que d’acabar, res de res. Més bé
valdria la pena dir que allí la posada
en marxa encara haurà d'esperar no
se sap ni quant. Ara, com  l'alcalde
ja se n’està de tot i, pel que es veu,
el volen enviar a València (com si
allà fera cap falta!), tant és que les
amolle de la mida del campanar. Ja
no cal patir si li creix el nas i, fins i
tot, se li fa roig, com el dia de sant
Antoni, això ho porten implícit amb
el càrrec tots els consellers populars
a les Corts. I si no, mireu Mundo,
quantes vegades va votar en contra
de propostes davant de les quals
ací havia votat a favor? A cabassos!
I ha tingut cap problema? Cap ni un.

El que dèiem, una depuradora
pagada i repagada... i no acabada.
Però no passa res... continuarem
pagant i pagant i pagant i... i abans
del maig voldran inaugurar-la.
Vinga, animem la competència
opositora a impugnar-los la
inauguració... per electoralista! A
veure si els passa com quan la
piscina!

Agenda cultural desapareguda
Tenim un tafaner jove a qui de

tant en tant li agrada anar a veure
els concerts dels grups de rock
locals. I mira per a on, sempre se
n’assabenta tard, això sí, pels
articles de La Veu, quan els
concerts ja han passat. Ha llançat la
proposta que, igual que es fa la
crònica passada, tampoc estaria
malament fer-la també abans, com
una mena de presentació. Direu que
per això ja està l’agenda cultural...
però no ens negareu que és molt
dessaborida. És una idea. El que
passa és que de vegades... no
arriba ni l’agenda. Fixeu-vos en la
d’aquest més... que no n’hi ha.
Sembla que el món cultural de
l’ajuntament només gira al voltant
de la Festa de la Carxofa, sant
Antoni i les Falles. Amb això ja
cobrim l'expedient, no? Rebaixes
també en cultura!

ve de la p gina anterior
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FESTA DE SANT ANTONI AL C. P. MESTRE FRANCESC
CATALÀ

Al Català vam tornar a gaudir d’una de les més importants
tradicions populars a Benicarló: la Festa de Sant Antoni.

De fet, les activitats van començar al mes d'octubre amb la
participació al concurs de dibuix i lloes organitzat per la
Confraria de Sant Antoni, i bé està recordar l'alumne Bruno
Obiol Muyas de cinquè, va guanyar el segon premi del
concurs de dibuixos i el primer de lloes de la seua categoria.

Durant la setmana d’abans, a més de les explicacions
referents a una de les tradicions més arrelades a Benicarló,
també tots vam fer les lloes per a recitar-les la vesprada de la
festa, vam decorar l'escola, vam fer els dimonis,...

Dilluns 12 pel matí al passadís de direcció es va muntar el
dimoni coordinat pel ex-mestre José Mateu i després del patí
les majorales de la Confraria de Sant Antoni van repartir una
coqueta beneïda a cada alumne i mestre.

Divendres 16 a migdia vam muntar la nostra foguera al bell
mig del patí i del carro dels lloeros. Aprofitant la musiqueta de
sant Antoni els alumnes que es quedaven al menjador van
ballar al seu só.

Tanmateix algunes mestres anaven torrant carxofes i carn
per tal de dinar el professorat tot plegat. 

A partir de les 16:00 amb la presència de molts pares,
mares i ex-alumnes, diferents alumnes de cada nivell,
començant per tres anys, van recitar o llegir algunes de les
lloes fetes durant la setmana i acompanyades amb la
musiqueta de la festa de Sant Antoni. A partir de quatre anys
les lloeres i lloeros van dir les seues lloes davant la foguera
damunt del carro. No cal dir que  ho van fer amb molta gràcia
i amb forta dosi de critica, tal i com ha de ser la lloa.

Després Bruno va llegir la seua lloa i es va fer una foto dalt
del carro i davant la foguera. 

Finalment vam encendre la foguera feta de les restes del
pessebre de Nadal i en un tres i no res tot va ser consumit pel
foc, dimonis inclosos.

 SANT ANTONI AL MARQUÉS

Com és tradicional, al Marqués de Benicarló   també fem
una foguerada i cremem al dimoni. Aquest curs l'ha fet el Cicle
d'Infantil i ha tingut un estil molt innovador i vanguardista com
podeu vore a les imatges.

Les majorales ens van acompanyar en l'acte, i tots junts
vam escoltar les loes dels nostres alumnes, especialment la
de la guanyadora del segon cicle: Elena París. 

Desprès vam encendre el foc amb l'ajut de Pirotècnia
Tomás i amb la cremada del  dimoni va començar un cap de
setmana festiu i entranyable per als xiquets i les seves
mascotes.

VISCA EL PARE SANT ANTONI !!

SANT ANTONI AL RÓDENAS

La festa de Sant Antoni s'arrela cada vegada més en la
nostra escola. Bona prova són les activitats que durant tota la
setmana s'han dut a terme:

- Composició de les lloes, que cada vegada flueixen més
espontàniament entre els alumnes.

- Recepta i elaboració de les típiques coques de Sant
Antoni amb l'ajuda de les famílies.

- I sobretot, destacar que el primer cicle d'Educació
Primària va fer un dimoni molt templat que es va cremar el
divendres dia 16 després d'haver llegit les lloes guanyadores
al pati dalt del carro tirat per Poderoso.

text REDACCI 

SANT ANTONI ALS CENTRES EDUCATIUS
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Aquesta setmana li he de donar les gràcies molt
efusivament, senyora Garcia, perquè no sap vostè com
m'han facilitat les coses amb només una pàgina i mitja i
tres notícies. Les pàgines quatre i cinc són impagables.
Podria escriure dies i dies sense parar i no acabaria mai.
Per això vaig a començar no siga cas que s'acabe l'espai.

Impactant titular "falles i religió pacten en (?) Benicarló per
al dia de sant Josep". La notícia (?) comença amb un "El
pròxim 19 de març a la tarda s'uniran a Benicarló dues
tradicions molt arrelades". Clar que sí, totes dues molt
arrelades. Però sense cap dubte, molt més les falles. Hem
arribat a un punt que qui té la paella pel mànec són les falles.
Però mire si són bona gent, senyora Garcia, que tot i ser
conscients del seu superior arrelament, i per tant estatus,
ofereixen una solució per tal que els fallers puguen anar a la
processó. Per a ells hagués estat més fàcil fer canviar el dia
de la processó i passar-lo al dimecres o al divendres, al cap i
a la fi, què més té fer una novena que una vuitena o una
setena. A més a més, tenen de cara al pare del que treuen en
processó, i no hi ha cap dubte que sant Josep té més autoritat
que el seu fill, que per això és el pare. O siga, que es mire com
es mire, les falles tenen les de guanyar. Ja siga amb
arguments teològics, familiars o de tradició. Per això és molt
d'agrair aquesta gran mostra de generositat fallera que el món
faller del nostre poble ens ha ofert en canviar, ni més ni menys,
que l'horari de les cremàs de les falles. També sé de bona tinta
que fins i tot estan negociant que els fallers puguen assistir
amb el seu vestit típic i que els portaestendards desfilen just al
darrere dels bombos i tabals en una mostra més de solidaritat
fallera i d'agermanament religiós. Tanmateix, les falleres
podrien sortir tot emulant aquelles xiquetes de comunió que
sortien allà pels anys seixanta i que tant de color donaven a
aquesta llarguíssima processó. Tot això són coses que a hores
d'ara s'estan negociant a tres bandes per tal de donar un
especial relleu a aquesta extraordinària coincidència fallero
processional. 

Senyora Garcia, ha llegit bé la nota del premsa del Pp on
es diu que Domingo no serà lo candidat a alcalde?  És
impagable. "Con motivo de las próximas elecciones ...
Marcelino no serà el candidato". Què bo! O siga, que per a
celebrar que al mes de maig hi han eleccions, han fotut fora a
l'actual alcalde. Això és genial, extraordinari. Al redactor de la
nota de premsa l'ha traït lo subconscient... o potser no. Em fa
l'efecte que s'han tret un pes del damunt. Ara tot són càbales
a vore qui serà el seu successor i, el que és més interessant,
què farem amb l'amic Marcelino. Fa quatre dies que va dir que
no es presentaria, fa tres dies va dir que es tornaria a
presentar, i ara li tanquen la porta. Però... li n'obriran una altra?
Abans de donar la meua opinió sobre les hipòtesis que
circulen pel poble al respecte, m'estimo més que es confirme
o desmentesca el rumor que sembla que té més força i que
apunta a que podria ocupar un seient que deixaria vacant un
gran prohom del nostre poble. Si es confirmen aquests
rumors, llavors serà quan jo parlaré i donaré la meua opinió.
Ara no. Ah, i una altra cosa respecte a la nota de premsa.
Acaba amb uns "saludos". O siga, que el Pp, després de fotre
fora de la cursa electoral a l'actual alcalde, va i ens saluda.
Però ens saluda el Pp en ple. Jo els dic que gràcies per les
seues salutacions. 

Per a acabar una de bona: "Gordo de l'ONCE a Benicarló".
A vore. Jo podria pensar que un senyor obès amb discapacitat
visual ha estat pasejant-se pel nostre poble. Per exemple.
També podria pensar que un dels que manen a aquesta
organització havia fet una visita de cortesia als seus
treballadors que desenvolupen la seua tasca al nostre poble.
Fins i tot se m'haguera pogut acudir que un senyor, de cognom
"Gordo", ens havia obsequiat amb la seua presència al nostre
poble. Però no. Cap de les meues hipòtesis era correcta. Es
veu que el que havia passat era que havia tocat la grossa i que
una desena de paisans nostres havien guanyat trenta-cinc mil
euros cadascun. Com diu a la introducció de la notícia i per a
que ningú tinga cap tipus de dubte, lo premi ha tocat "a la
localitat castellonenca de Benicarló". No siga cas que algú
pense que estem a un altre lloc.  

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

text EL LECTOR Desprès de la visita  dels bombers i la xerrada sobre
prevenció d'incendis que ens va donar el Cap de Bombers
al nostre centre educatiu, els mestres del Marqués de
Benicarló hem anat al Parc Comarcal de Bombers per
acabar la nostra formació amb un taller pràctic d'ús
d'extintors.  Cal estar preparat !!

TALLER DE MESTRES DEL MARQUÉS

text REDACCI 

Per la Policia Local de
Benicarló s'ha procedit a la
identificació dels presumptes
autors de grafitis realitzats en
diversos punts de la nostra ciutat,
tant de propietat privada com de
titularitat pública. 

Des de fa temps, s'ha procedit a
la realització d'un registre dels
diferents grafitis que hi ha en la
nostra població, amb identificació de
la signatura dels autors. Açò ha
permès que, quan han sigut
sorpresos realitzant algun grafiti,
se'ls ha pogut relacionar amb tots
els altres realitzats, sent identificats,
plenament, fins al moment, dos
joves de la nostra ciutat.

La Policia ha contactat amb els
propietaris d'alguns dels edificis
afectats i s'ha procedit a la
corresponent denúncia judicial per
deslluiment de béns.

Identificats els autors de grafitis
text REDACCI 
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Música, gastronomia, idiomes, teatre, educació
emocional o activitats de suport escolar són algunes de
les propostes que la Regidoria de Benestar Social ha
programat a través del programa Generacció per a joves
d'entre 12 i 17 anys. Les inscripcions es poden formalitzar
del 14 al 30 de gener.

Generacció, el programa de la Regidoria de Benestar
Social destinat a joves d'entre 12 i 17 anys, ha començat l'any
amb força. A partir de demà i fins al 30 de gener es poden
formalitzar les inscripcions als nous cursos i tallers que
comencen a final de mes i que inclouen matèries com
improvisació teatral, educació emocional, expressió artística,
música (guitarra), idiomes (conversa en anglés), periodisme o
gastronomia, entre d'altres. Els grups dedicats a aprofundir en
les tècniques d'estudi, que han tingut una gran acceptació en
les anteriors edicions, s'han substituït aquest trimestre per
grups de suport escolar, que incideixen més en reforçar el
treball realitzat prèviament als centres educatius i que estan
més ajustats a les demandes educatives dels dels joves. Les
inscripcions per a qualsevol de les activitats (totes elles

gratuïtes) es poden fer a la mateixa seu de Generacció (carrer
del Crist de la Mar, 47 baix) o per telèfon al 964 82 50 86. Les
matrícules s'admetran fins a completar l'aforament. Recordem
que Generacció és un programa educatiu creat amb l'objectiu
de desenvolupar les competències socials dels adolescents
durant el seu temps d'oci, al temps que busca prevenir les
possibles conductes de risc dels joves entre 12 i 17 anys. El
seu treball fonamental se centra en crear un espai de
convivència comú per a compartir inquietuds i projectes.

Generacció comença l'any amb múltiples propostes per als adolescents
text REDACCI 

L'alcalde de Benicarló, Marcelino Domingo, ha donat la
benvinguda als alumnes del Collège Jacques Prévert de
Verson (Normandia) que estan de visita a la ciutat. Els 20
alumnes i 2 professors han viatjat a Benicarló en el marc
d'un intercanvi cultural amb els alumnes de l'IES Ramón
Cid que s'organitza cada any i que enguany està dedicat a
l'art fora de les fronteres.

Durant tota la setmana, el grup visitarà diversos indrets de
Benicarló i també de fora (Peníscola, València i Barcelona) per
contrastar els diferents estils arquitectònics que es troben en
cada ciutat (des del castell fortificat de Peníscola fins a
l'arquitectura de Santiago Calatrava a València o el
modernisme de Gaudí a Barcelona). A més, els alumnes i
professors tindran l'oportunitat de viure de prop la celebració
de Sant Antoni, una de les festes amb més tradició a
Benicarló. Els alumnes de l'IES Ramón Cid viatjaran a finals
del mes de març a Verson per conèixer la realitat econòmica,
social i cultural de la ciutat francesa.

Benicarló dóna la benvinguda als alumnes de Verson

text REDACCI 

PIERRE LEMAITRE. 
Ens veurem allà dalt. 

Edicions Bromera. Alzira. 2014.

Pierre Lemaitre (París, 1951) és un
escriptor que va començar a escriure tard i es
va donar a conèixer com a conreador de
novel·la negra. Va publicar una trilogia
protagonitzada per l’inspector Verhoeven que
ha tingut molt de ressò a França i Anglaterra.
Amb Ens veurem allà dalt ha canviat de gènere,
i ha escrit una novel·la de tema bèl·lic, que ha
venut més de mig milió d’exemplars a França i
amb el qual ha obtingut el premi Goncourt, el
més prestigiós de les lletres franceses.

L’acció de la novel·la està situada en els últims
dies de la Primera Guerra Mundial i sobretot en la
immediata postguerra. Comença amb unes
esgarrifoses escenes de guerra, on ja es manifesta
el caràcter ambiciós i sense escrúpols de tinent
Henry Pradelle ordenant una inútil acció de guerra,
únicament per a benefici personal. Enmig del
combat, en una situació extremadament difícil en
què els dos resultaran greument ferits, es
coneixeran els dos personatges protagonistes,
Albert Maillart i Édouard Péricourt. 

Quan acaba la guerra hi ha els fastos per a
celebrar la victòria, però els joves que han
sacrificat la vida per la pàtria són desatesos. En
aquest context sorgeix una forta amistat entre
Albert i Édouard. O més bé diríem una forta
dependència del primer cap al segon, ja que primer el
cuidarà en la seua estància en l’hospital, i després
conscient que el necessita seguirà amb ell quan decideix
renunciar a la seua identitat i a la seua família d’una
elevada posició social.

Albert Maillart i Édouard Péricourt es convertiran en
dos antiherois, en dos individus que faran servir la
picaresca per a tramar una espectacular estafa en la que
cauran milers d’institucions franceses que volen honrar
els soldats morts amb la construcció de monuments,
mentre probablement han oblidat l’atenció al que han
sobreviscut. Els dos personatges són molt ben construïts.
Édouard Péricourt brillant, atrevit, amb una gran capacitat
per a dibuixar i per a saber crear una història capaç de
convèncer sense despertar sospites les diverses
institucions, un ser extravagant i excessiu. Albert Maillart
segueix el seu amic amb una certa ingenuïtat i amb
angoixa i por. Malgrat el caràcter delictiu de la seua

actuació els dos personatges desperten simpatia.

En el costat contrari es troba el tinent Henry Pradelle,
que servint-se de la seua posició com a oficial triomfador
de la guerra es casa amb Madelaine Péricourt, germana
d’Édouard, entra a formar part d’una família influent i
aprofita les seues influències per a obtindre una
concessió de l’estat per a recuperar els cossos del soldats
morts en combat. Un obscur funcionari descobreix la
manipulació que fa dels esquelets.

El llibre reflecteix l’ambient sòrdid de la postguerra de
la Primera Guerra Mundial, i mostra la hipocresia d’un fals
patriotisme, del que se serviran alguns per a enriquir-se
il·lícitament. La novel·la està escrita amb un estil àgil i
brillant, l’autor ens va preparant noves sorpreses en cada
capítol que fa que la seua lectura siga realment
apassionant. És un llibre molt ben escrit que pot
interessar a tot tipus de lector. Totalment recomanable.

DESPRÉS DE LA GUERRA
text  

JOSEP MANUEL SAN ABD N

Llibres
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La gran aposta de Benicarló per a l'edició d'enguany de
Fitur és la promoció de la Festa de la Carxofa i les Falles,
les dues celebracions declarades recentment com festes
d'interès turístic autonòmic.

També es promocionaran el turisme nàutic, el patrimoni, la
gastronomia i les platges. Les Falles van rebre el
reconeixement el passat mes de març i la Festa de la Carxofa,
el va obtenir el passat estiu. Els dos esdeveniments tindran un
tractament especial en el material promocional que
l'Ajuntament, a través de la Regidoria de Turisme i el Patronat
Provincial de Turisme, ha preparat para Fitur 2015.
Paral·lelament a la distribució de material informatiu, es farà

una roda de premsa que permetrà donar a conèixer tots els
aspectes relatius a les dues festes. La gastronomia, com no
podia ser d'altra manera, també tindrà la seua presència en
Fitur, concretament a través d'un show-cooking que anirà a
càrrec del Restaurant El Cortijo i el Restaurant San Rafael i
que enguany, com el passat, també comptarà amb la
col·laboració de la concursant benicarlanda de Masterchef
Maribel Gil. L'espectacle tindrà lloc el dimecres 28 de gener i
els plats que es cuinaran tindran com ingredients principals la
carxofa de Benicarló i el peix de Benicarló, sota la marca
«Peix de Benicarló. Fresc de Costa». Tampoc faltarà en Fitur
la destinació nàutica de Benicarló o la difusió del seu ric
patrimoni cultural així com la promoció de les seues platges,
que continuen sent un dels principals atractius per als turistes
que visiten la ciutat.

BENICARLÓ I LES CARXOFES, A FITUR

text REDACCI 

El passat dia 3 de gener, sobre les 19.00 h. de la
vesprada, la Policia Local de Benicarló va ser alertada
sobre la presència d'un cadell de gos que havia estat
penjat d'un arbre Pels voltants de la Avd. Maestrat. Al
costat de l'animal, havia restes que induïen a pensar que
havia estat assistit recentment per un veterinari.

Uns testimonis que estaven per la zona van facilitar la
descripció d'un jove que estava pel lloc i que podria haver
estat l'autor material de la mort de l'animal. Realitzades els
corresponents esbrinaments amb els veterinaris de la ciutat,

es va concretar que l'animal havia estat dut a consulta
veterinària per un amic de la titular del mateix i que, pel que
sembla , a l'haver-li dit que l'animal tenia una malaltia de difícil
curació, aquest va decidir sacrificar l'animal pel mètode
descrit. Identificat el presumpte autor com J.B.F., per la Policia
Local de Benicarló es van realitzar les corresponents
diligències que es van passar a la Guàrdia Civil de Benicarló,
qui després de la realització d'altres diligències, va poder
finalment corroborar els fets i imputar-li la mort de l'animal,
procedint-se a la seua detenció i posada a disposició judicial.
La col·laboració entre Policia Local i Guàrdia Civil ha
possibilitat la plena identificació, imputació i posada a
disposició judicial del presumpte autor.

DETINGUT PER MALTRACTE ANIMAL

text NAT LIA SANZ

El vicepresident d’Escola
Valenciana, Natxo Badenes, el
coordinador de la Comissió
d’Educació de l’entitat, Jaume
Fullana i el tècnic de relacions
institucions d’Escola
Valenciana, Francesc Felipe han
viatjat a la seu de l’Organització
de les Nacions Unides a Ginebra
per assistir a la XXI sessió de
l’Informe Periòdic Universal del
Consell dels Drets Humans en la qual tres països de
l’ONU consulten l’Estat espanyol per a dur un control de
possibles vulneracions dels drets humans als nostres
territoris.  

Escola Valenciana forma part de l’ELEN que és la Xarxa
europea per a la igualtat lingüística, integrada per entitats dels
diferents països d’Europa que defensen les llengües
minoritzades.  En aquesta ocasió els integrants de l’ELEN que
han assistit per a escoltar en directe  la sessió de control de
l’ONU pertanyen a entitats d’autonomies amb llengua pròpia
de l’Estat espanyol. És per això que Escola Valenciana ha
viatjat a Ginebra en una delegació amb representants d’ACPV,
a Mesa por la Normalización Lingüística, (Galícia) i la
Plataforma per la Llengua (Catalunya).

Objectiu: que la vulneració dels drets lingüístics es
considere vulneració dels drets humans

“Cada dia als valencians i les valencianes se’ns vulnera el
dret a viure en valencià i, paradoxalment, això ho promou
l’Administració valenciana per indicació del govern central.
Molts d’aquests casos no es visualitzen, la gran majoria de la
gent no posa una denúncia si han anat a una comissaria per
a denunciar el robatori d’una bicicleta i els han dit que canvien
de llengua perquè no els entenen, però açò passa
habitualment i totes i tots tenim el dret a expressar-nos al País
Valencià en qualsevol de les dues llengües oficials, és un dret
humà parlar en valencià”, ha expressat el vicepresident
d’Escola Valenciana. 

Escola Valenciana ha volgut deixar constància dels
continus atacs a l’ús i ensenyament de la nostra llengua al
País Valencià, especialment, de la Generalitat Valenciana i el
govern espanyol en matèria educativa. És per això que
l’entitat ha demanat als representants de l’ONU que incloguen
en l’informe que elaboren la vulneració de drets humans per
part de del govern de l’Estat espanyol pel que fa als drets
lingüístics dels parlants de les altres llengües de l’Estat, ja que
lluny de vetllar per la diversitat lingüística s’ataca de ple la
resta de llengües de l’Estat. 

Informe Anual de Vulneració dels Drets Lingüístics al
País Valencià 2014: tres casos mes .

El grup d’Escola Valenciana que han viatjat a l’ONU ha
participat en una roda de premsa posterior a la sessió de
control que se li ha fet a l’Estat espanyol. En aquesta
conferència els representants de l’entitat han explicitat els
casos recollits en l’Informe 2014, que es va presentar el
passat 4 de desembre, Dia dels drets lingüístics a les nostres
terres. Aquest document s’ha ampliat pel fet que fins al 31 de
desembre es van constatar  tres casos més: un de vulneració
de normativa ortogràfica; un d’un ciutadà xinés al qual se l ha
denegat la nacionalitat espanyola per expressar-se en
valencià; i una nova vulneració del dret a estudiar en valencià
per part de l’Administració valenciana quan va llançar la
campanya de consulta il·legal a les famílies sobre el programa
educatiu en que estudien els seus fills i filles.  L’Arranjament
escolar, el CEIP Ciutat de Cremona, les escoles del centre de
Castelló i la Plataforma Prou a l’ONU. Els representants
d’Escola Valenciana han volgut deixar patent que ha estat la
Conselleria d’Educació valenciana la que més vulneracions
del nostre dret a usar el valencià ha comés durant 2014. “La
nostra intenció després d’haver assistit a aquesta sessió de
control és poder exposar davant dels representants de l’ONU
cada cas en concret. Així com les famílies de la Plataforma
Prou d’Ontinyent, les de les escoles de Castelló o les del CEIP
Ciutat de Cremona d’Alaquàs continuen lluitant per les unitats
educatives en valencià que van perdre per a l’actual curs,
nosaltres volem que la seua veu i la de tots els pares i mares
de centres educatius als quals Maria José Català els nega el
dret a l’ensenyament en valencià  estiga present davant el
màxim organisme encarregat de vetllar pels drets humans”, ha
comentat Jaume Fullana, coordinador de la Comissió
d’Educació d’Escola Valenciana. Els representants d’Escola
Valenciana tenen previst tornar a l’ONU el pròxim mes de
març, on exposaran davant del comité designat cada cas de
vulneració dels drets lingüístics en matèria educativa i social
per tal que s’inicie el procés per incloure’ls a l’informe sobre
els drets humans que s’està redactant a la organització de
Nacions Unides. 

ESCOLA VALENCIANA EXPOSA A L’ONU LA NECESSITAT D’INCLOURE
ALS INFORMES SOBRE ELS DRETS HUMANS LA VULNERACIÓ DELS

DRETS LINGÜÍSTICS AL PAÍS VALENCIÀ

text EV
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LOCAL ESPORTS

El pinxo «El Ventilador de Papel», del
Bar Restaurant San Rafael, s'ha endut el
premi popular del Concurs de Pinxos de
Carxofa que ha organitzat la Penya
Mechero a través de Facebook. El pinxo
ha obtingut un total de 402 vots.

El públic ha donat el seu veredicte sobre
el millor pinxo de les Jornades del Pinxo de
Carxofa. Es tracta de «El Ventilador de
Papel», una proposta del Bar Restaurant San
Rafael que és un reconeixement a la
publicació del mateix nom que es va publicar
a Benicarló a finals de la dècada dels
vuitanta i principis dels noranta. El pinxo
inclou una representació de la publicació en
format de paper comestible acompanyada
per una minihamburguesa elaborada amb pa
de Donut, carn, carxofa, bacon i salsa
gorgonzola. Tot, amb la intenció de fer recuperar als
comensals els sabors de la infància. El segon pinxo més votat
pel públic també ha estat per al Restaurant San Rafael, pel
pinxo Tapa negra, una deliciosa combinació de carxofa, foie,
galeta i una reducció de vermut. El creador del pinxo
guanyador, Ivan Alemán, un habitual entre els premiats
d'aquest concurs, ha agraït el suport del públic que l'ha votat i
ha destacat la gran acceptació que estan tenint les Jornades
del Pinxo. El local que dirigeix està servint una mitjana de 700
pinxos de carxofa cada dia, una xifra que mostra l'excel·lent
acollida d'unes jornades que, a banda de promocionar la
carxofa, estan contribuint a dinamitzar en gran mesura la ciutat
i el sector de la restauració.

El Bar Restaurant San Rafael guanya el premi popular del Concurs de Pinxos de Carxofa

text REDACCI 

L'Ajuntament de Benicarló ha decidit no admetre a
tràmit el modificat del projecte d'urbanització de l'U.A. 19,
presentat per la societat mercantil Ferrer Obres i Serveis,
S.L. 

L’empresa va presentar el document al desembre de 2013
quan ostentava la condició de urbanitzador. La zona
s'emmarca en l'àmbit d'actuació de la plaça Mossèn Tomás,
situada entre l'avinguda Méndez Núñez, el carrer Pere
Boques, el col·legi la Consolació i el carrer Canàries.
L'executiu local justifica la decisió de rebutjar la proposta
basant-se en els motius exposats per l'arquitecte municipal en
un informe del passat mes de setembre. A més, el consistori
ha decidit iniciar el procediment de resolució de l'adjudicació
de la condició d'agent urbanitzador que ostenta la mercantil
Ferrer Obres i Serveis, S.L., des de març de 2006, així com de
dos particulars, per l'incompliment del termini per a la

finalització del Programa d'Actuació Integrada de la UA 19 del
PGOU de Benicarló així com, per l'execució de les obres
d'urbanització defectuosa i no conforme amb el projecte
d'urbanització aprovat, atenent a l'informe del Tècnic
municipal de Medi ambient, que arreplegava les greus
deficiències d'execució del projecte aprovat i per les quals el
consistori no hauria d'acceptar ni recepcionar les obres,
arribant a recomanar “la substitució en la seua totalitat dels
elements hidràulics d'evacuació i drenatge”. 

La resolució de l'adjudicació implicarà la confiscació de les
garanties definitives dipositades en la tresoreria municipal, i
que responen del correcte compliment de les obligacions
adquirides per cadascun dels agents urbanitzadors.
Concretament per un import 42.960,00 euros i altre de
4.815,95 euros. La situació ja la va denunciar el grup socialista
municipal en el mes d'octubre quan va lamentar que el retard
en l'execució de la urbanització d’aquesta unitat havia deixat
fora de la legislació l'estesa elèctrica i de telecomunicacions
instal·lat en el sector. 

REBUTGEN LA MODIFICACIÓ DE L’UA 19

text NAT LIA SANZ

Molt bon cap de setmana per als jugadors del C.T.
Benicarló en la tercera jornada del CATVAL disputat en les
instal·lacions del Club de Tennis Vinaròs. Dels deu partits
que es van disputar el dissabte pels jugadors caduferos,
vuit van acabar en victòria, amb un bon nivell de joc, sent
la majoria d'ells finalitzats en 2 sets. 

Cal destacar el debut de Manu Mateo en aquesta
competició, igual que la setmana passada, Milan Pérez i
Nahikari Serrat. Els nervis afloraven fins i tot abans d'entrar a
pista, però tot i ser el primer partit i no poder emportar-se la
victòria, Manu, va presentar una forta lluita davant Iker Lopez
acabant amb un resultat final de 6/7 2/6. Resulta increïble i de
lloar que el primer set acabara tan just, podent haver-lo
guanyat qualsevol dels dos. 

El diumenge els resultats van ser positius, amb deu
victòries de dotze partits, per la qual cosa la gran majoria dels
jugadors segueixen passant de ronda per a intentar emportar-
se el primer torneig de la temporada per a casa. 

Ple de victòries en el C.T. El Collao 
Cinc jugadors del C.T. Benicarló es van desplaçar fins a

València en concret a les instal·lacions del CT Collao. Arán
Torrente, Uriel Arnau Domenech Borrás, Albert Alberich
Barroso, Carlitos Calduch, Adrián Comes Milian i Esteban Van
Camp, tots ells van aconseguir la victòria i d'aquesta forma els
jugadors continuen demostrant que són un referent en totes
les categories del tennis a la Comunitat Valenciana. 

Lluita per l'ascens 
L'equip benicarlando ha començat molt fort la seua lluita

per l'ascens de categoria. El junior està format per Luís Marza,
Roger Alberto, Antón Mateo, al que se li uneixen els capeones
de lliga cadets, Carlos Calduch, Albert Alberich Barroso,
Adrián Comes, Diego Sanchez, Carla Folch, Julia Pérez
Wienese, Iratxe Serrat i Anabel Arán Torrent, per a demostrar
que volen ser un dels millors equips en segona i d'aquesta
forma guanyaven el dissabte al  matí a les instal·lacions
benicarlandas per 7 victòries a 2.

Els jugadors del Club de Tennis imparables en el CATVAL disputat a Vinaròs

text VICENT FERRER

En el LXXII Ciclocrós del Perelló (Tarragona),
els Balaguer van pujar al podi tant el pare com el
fill. Carrera disputada sobre 65 quilòmetres, amb
una mitjana de 39 km/h el guanyador, amb dues
pujades en cadascuna de les 40 voltes. 

Eixida ràpida fins a produir-se una escapada de
tres corredors que provocaria una aturada, a
conseqüència de la qual es va produir una caiguda
afectant a una vintena de corredors que tallaria
l'escamot, a l’havers-e fet un tap als de darrere de la
caiguda. Els Balaguer, pare i fill, es van agrupar en
la segona volta de persecució i van aconseguir
entrar en l'escamot en la següent volta, tot i això van
entrar alguns corredors més, però només els que
van tenir forces o no havien perdut excessiu temps peu a terra.
En la volta 20 s'escapa José Julián al costat de tres corredors.
Després es van ajuntar fins a deu però no es van acabar
d'entendre i en la volta 33 es fracciona el grup en dos,
quedant-se José Julián en el de darrera, mentre en l'escamot

Julián intentava estar atent per si es fraccionava. així es va
arribar a l'última volta amb l'escamot acostant-se al grup de
José Julián, tant, que Julián fent el primer de l'escamot,
acabava l'onze i José Julián el tretze, però sent Julián primer
de la categoria Sub-23 i José Julián primer de màster-50.

Els Balaguer, pare i fill, guanyadors en la clàssica de ciclisme del Perelló (Tarragona)

text VICENT FERRER
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Feia molts de dies que no sortíem de casa tots plegats.
Vull dir la mama, el papa, la meua Margot i un servidor.
Vam pensar que, aprofitant que el CDB jugava diumenge
passat al Javier Marquina, que així es diu el camp del San
Pedro, podíem anar-nos-en tots i que el pare tirara mà de
targeta i ens invitara a menjar en qualsevol dels famosos
restaurants del Grau de Castelló. A última hora la mama es
va despenjar dient que ella no s'hi embarcava, que ens
coneixia massa a tots i que sabia que tornaríem tard i a
saber en quines condicions i ella volia anar al comiat de
mossén Joan, que és un capellà molt eixerit i que l'han
enviat a la Cava, ja veus, tan bé que aquest xicot ha
comunicat amb la joventut. 

Així que de bon matí només en vam sortir tres. El papa em
va deixar agarrar el cotxe a mi i per no deixar la Margot tota
soleta als seients del darrere es va estimar més posa-se amb
ella. Allí estava jo, com si fóra un Bautista qualsevol, observant
com el cap de família tractava d'explicar-li amb les mans
mateix una mica d'antropologia local. Només feia que dir-li a la
meua promesa que, ja veus, les mamelles de les dones són
com algunes joguines, que estan fetes per als xiquets però s'hi
entretenen els grans. Mares, quin calentures tardanes que
està fet. De tant en tant mirava pel retrovisor i hi havia
moments que ni els veia. 

Amb aquestes amenitats vam arribar al camp de futbol.
Mon pare em va dir, mira, Vicent T., tu vés a fer la teua faena
que la xicota i jo anirem a pegar una mirada a vore on dinarem.
Estava capficat que algun amigatxo li havia dit que el
grandíssim don Carlos Fabra tenia un restaurant famós al
Grau i que li agradaria fotre's entre pit i espatla una bona
mariscada ben regada amb Moetxandon, com al pobre home
aqueix que no sap ningú per què tenen tancat a la presó. 

Jo a la meua. Ni vaig gosar provar d'ensenyar-li a ningú la
pseudoacreditació que tinc de La Veu, a pagar l'entrada i prou.
Quan vaig entrar al recinte esportiu els nostres estaven
escalfant i, ai si som desgraciats, Óscar Seva es va lesionar i
Luis de la Haba va haver d'improvisar posant al jove Palau al
seu lloc. 

Poca gent a les grades. Molta menys que ací. Nosaltres
vam començar dominant, però en una contra estúpida, nyas,
ens fan el primer. No ens vam acollonar, al contrari, vam seguir
buscant amb insistència el gol de l'empat. Albert Monterde es
va tornar a convertir en el Messi benicarlando i en una
espectacular jugada personal -després de driblar-se'n mitja
dotzena- va posar l'empat al marcador. Una mica de justícia es
va fer. 

Mentre estava fent-me un cremaet a la cantina vaig sentir
una mica d'enrenou i era que, efectivament, ens van marcar el
dos a un. No em va fer profit el beuratge. Els d'ací seguien i
seguien i a falta d'onze minuts l'àrbitre ens va xiular un penal
a favor. Quin goig! Un puntet ací ens anirà d'allò més bé, que
vaig pensar. La llàstima va ser que Marcos Cano, que no en
falla mai cap, el xutar malament i ens vam quedar amb un pam
de nassos. 

Quan es va acabar el partit van aparèixer mon pare i la
meua nóvia, ja descaradament agarrats de la mà. Vam anar,
vam dinar i vam beure Moetxandon. Dinats i farts ens en vam
tornar cap al poble. Els meus progenitors, exemple de família
tradicional, encara van ser a temps d'anar al comiat de
mossén Joan. Margot i jo vam aprofitar per fer manetes una
estona. És una màquina aquesta xicota!

Diumenge que ve ens visita el Club la Vall. Serà a partir de
les quatre i quart. Com tots els diumenges ens hi juguem molt.
Llevat dels cinc primers, la esta d'equips estem tots separats
per un màxim de set punts. Nosaltres mateixos estem a tres
punts de les posicions de descens. Avant Benicarló sempre! 

text VICENT T. PERIS

TORNEN LES EXCURSIONS FAMILIARS
QUÈ FEM AMB ELS JOVES
Una de les tasques de Mossèn Joan era encarregar-se

del moviment juvenil, que des de fa uns anys es coordina de
forma interparroquial. La seua marxa i la falta de religiosos
en la població ha obligat que els laics vinculats amb el
moviment es facen càrrec d'aquestes tasques. Així les
coses, les tasques s'han repartit entre diferents persones
que s'han oferit a continuar amb el treball que fins al moment
havia desenvolupat Mossèn Joan i que havia aconseguit
cohesionar a joves del municipi vinculats amb el catolicisme.
En qualsevol cas, la decisió del bisbe de la diòcesi no ha
caigut gens bé a la població. No s'ha entés que sent
Benicarló una de les poblacions que més capellans aporta a
la diòcesi, quede una seu vacant. No s'entén que no s’haja
solventat el problema  fent que Mossèn Joan, per exemple,
quedara a Benicarló fent-se càrrec també de la parròquia de
Peníscola. Aquesta última ha quedat vacant per la malaltia
del seu titular. I curiosament la plaça s'ha cobert amb el
trasllat de Mossèn Ricardo, que regentava una parròquia
propera on s'ha destinat a Mossèn Joan. Moviments
estranys, però l'església sabrà les seues raons. 

ve de la pàgina anterior

AH, NO!...

De cap manera. Que el Papa Francesc mane
“cuadrar” als cardenals díscols de la Cúria, fent “neteja”
de portes en dins, val. Que, fins i tot, plore pels
emigrants morts a Lampedusa o es manifeste
comprensiu amb l’opció dels gais, encara. Que
denuncie, però, en el Parlament europeu, als governs
que, amb els “retalls” han portat a la misèria i
desesperació a milions de famílies, ja no els ha caigut
tan bé als polítics benpensants. I que, en un arranc de
sinceritat, ha posat en evidència la hipocresia
d’occident, quan es defensa la llibertat d’expressió
sense límit –amb ocasió dels luctuosos episodis de
París- i ha demanat prudència i respecte, en no ofendre
als altres i a les seues creences, ha omplert el vas.

Des d’ara Francesc es sospitós de criptojihadista,
proetarra i antisemita.

Marc Antoni Adell



EL TEMA

pàgina 2  la veu de Benicarló 

ESPORTS

la veu de Benicarló                                                                                                                          pàgina 19

La crisi de vocacions en la Diòcesi de Tortosa ha
posat en boca de tots la situació que s'està vivint a
Benicarló. Un convent de monges concepcionistas
franciscanes tancarà en breu, si res no ho impedeix, i la
plaça d'adscrit a la parròquia de Sant Bartomeu, de
moment, no es cobrirà. 

NOU MONGES DE CLAUSURA QUE HO TENEN MOLT
DIFÍCIL

En el cas de les monges de clausura, en aquests
moments al convent viuen nou germanes, totes d'avançada
edat, el que suposa un problema per al manteniment. De
moment, la notícia ha saltat al carrer i les implicades
reconeixen que s'està plantejant la possibilitat de tancar la
instal·lació. No obstant això, no confirmen encara aquest
extrem, una solució radical que suposaria el repartiment de
les germanes per altres convents de l'ordre. Ni els intents de
portar novícies d'altres països han pogut remuntar la falta de
vocacions. Ara, la pròpia ordre serà qui prenga la
determinació de tancar les instal·lacions de Benicarló,
donades les dificultats de la congregació per a mantenir-se. 

S'ha arribat a parlar del trasllat de les religioses a la
població de Logronyo, a un convent fundat en el 2008. Les
religioses d'aqueixa població van vendre l'antic convent al
consistori per a traslladar-se a les noves instal·lacions que
van finançar amb l'operació immobiliària. El convent de

clausura de Concepcionistes Franciscanes va ser fundat a
Benicarló en l'any 1883 pel beat sacerdot Manuel Domingo
Sol i va ser consagrat el 1886. Des del principi ha tingut un
gran calat en la societat ja que en el seu temple se celebren
amb regularitat oficis religiosos. Aquests dos últims anys,
amb motiu del tancament de l'església de Sant Bartomeu per
a acollir l'exposició La Llum de les Imatges, han custodiat
algunes de les imatges del temple. Entre elles, la de Sant
Antoni, la festivitat del qual es va celebrar recentment. 

MOSSEN JOAN A LA CAVA 
I és precisament en aquest temple, el principal de

Benicarló on la falta de vocacions també ha deixat una de les
places lliures. Durant els últims anys el temple, a causa del
seu volum d'activitats, gaudia de vicari i adjunt. Diumenge
passat Mossèn Joan Guerola, qui ha ocupat aquest últim
càrrec durant set anys, ho deixava per a cobrir la plaça de
Camarles i La Cava, que abandonava un sacerdot malalt.
Des del Bisbat de Tortosa reconeixien que el cas ha estat
“una urgència, calia cobrir una plaça buida per malaltia”. No
obstant això, la que deixa buida Mossèn Joan a Benicarló no
podrà cobrir-se de moment. “Estem a mitjans de curs i totes
les places estan cobertes. No podem dir que estiguem en el
millor moment de vocacions”, asseguren fonts del bisbat.
Així, almenys fins a final de curs, quan es realitzen noves
ordenacions sacerdotals, la plaça no serà coberta i serà
Mossèn Carlos García qui es faça càrrec de totes les
tasques derivades de la parròquia de Sant Bartomeu. Que
no són poques. 

text REDACCIÓ

TANCAT PER FALTA DE VOCACIONS

El cap de setmana del 17-18 de gener va tindre lloc, a la
piscina olímpica de Castelló, el tercer control provincial,
amb participació de 281 nedadors de 25 clubs de tota la
comunitat.

Aquest control ja ha estat en piscina de 50 metres i alguns
dels nostres nedadors han tingut actuacions molt destacades.

L’equip, dirigit per Lucía Vicente i Myriam Martínez, es va
presentar amb 27 nedadors: Gemma Rillo, Pablo Ebri, Noemí
Anta, Lara Rodríguez, Meritxell Sospedra, Blanca Pérez,
Gemma Labèrnia, Ariadna Coll, Carla Fresquet, Nerea Martín,
Nerea Sorando, Júlia Barrachina, Víctor Montserrat, Alberto
Añó, Adrián Adell, Marina Llorach, Alicia Sorlí, Bianca Beer,
Marta Valdearcos, Clàudia Barrachina, Irene Sorando, Laura
Jiménez, Maria García, Ester Segura, Marc Vea, David Curto
i Marina Segura.

S’han d’esmentar, sobre tot, les 2 mínimes nacionals de
Marc Vea, que ens va demostrant la seua progressió
imparable a les proves de velocitat (25.50 M als 50 lliures,
mínima nacional d’hivern i  56.79 M als 100 lliures, mínima
nacional d’estiu).

Marc va obtindre la victòria als 50 lliures i va ser segon als
200 lliures, on va ratificar la seua mínima nacional en aquesta
distància amb 2.03.99 M.

Altres resultats destacats foren els de: Irene Sorando, que
va guanyar els 100 papallona amb 1.11.86 M; Clàudia
Barrachina, que va aconseguir la segona posició als 50
papallona amb 32.04 M i va ser també segona als 50 lliures,
amb 29.81 M; Júlia Barrachina, segona classificada als 100
esquena amb 1.12.88 M, raspant la mínima nacional i Gemma
Labèrnia als 100 braça, (1.21.57 M) que també va estar molt
propera a la mínima nacional.

En resum, un control molt interessant i que servirà de
preparació per als pròxims campionats autonòmics i nacionals
d’hivern.

ELS MÀSTER DEL CLUB SEGUEIXEN MOLT ACTIUS.
GRAN CONTROL A ONDA

Dissabte 17, a la piscina d’Onda es va celebrar el segon
control Màster de la temporada.

El club Natació Benicarló va estar representat per 14
nedadors: Agustín Senar, Javier Vicente, José Arán, Marc
Àvila, Javier Roca, Damián Vidal, Eloy Vinaiza, Alexandre

López, Oriol Guimerà, Fernando
Arnau, Enrique Foix, Vicent Prats,
Marcos Fuente i Joaquín Dieste.

Tots varen competir amb gran
il·lusió i amb moltes millores de
marques personals.

A destacar la victòria als 50
esquena d’un històric, Eloy
Vinaiza, gran nedador que va
triomfar a les categories aleví i
infantil durant els primers anys de
la passada dècada i que, ara,
retorna a la competició dintre de la
secció Màster.

PRÒXIMA COMPETICIÓ:
LLIGA PROMESES A VINARÒS,
DISSABTE 24 DE GENER

text CNB

TERCER CONTROL PROVINCIAL A CASTELLÓ 
AMB 2 NOVES MÍNIMES NACIONALS DE MARC VEA
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