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Mans Unides: “Planta-li cara a la fam: sembra”

Ironia, germanor i tradició es van conjugar en la celebració
de la festa de Sant Antoni a la nostra Penya. Una bona “torrà”
de carn i carxofes amb Juanito Pantoni al capdavant, les
coques de Manuela Fibla, les tradicionals lloes i el nostre
estimat dimoniet van donar el toc cadufero a la festa. I per a
arrodonir la nit no va faltar el bon humor de Raúl. Tot per a
continuar amb la nostra màxima “El Setrill... val la penya” i més
enguany, amb la celebració del nostre 25é aniversari. 

Enguany fem 25 anys
de penya i d’amistat,
orgull de ser referència
en tota la nostra ciutat.

2016, el nostre aniversari
molts records i emocions
som la millor penya del poble 
perquè tenim bones raons.

I ara és l’hora de l’adéu
I no volem fer llenya
només recordeu sempre
que el Setrill... val la penya!

VISCA EL PARE SANT ANTONI!

Sant Antoni al Setrill

text i fotos Penya Setrill
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Cal fer-ho
Com va afirmar l’alcaldessa de Benicarló, no cal pensar-

ho, cal fer-ho. La festa de la Carxofa es mereix ja ser
declarada com Festa d’Interès Turístic Nacional. El que va
passar a Benicarló el passat cap de setmana poques
vegades es veu a la ciutat. Les xicotetes millores que s’han
introduït a la festa d’engany no han fet sinó corroborar que
Benicarló ha de donar una passa més endavant i fer una
aposta més ferma i decidida per promocionar la Festa de la
Carxofa. Fins i tot les falles de Benicarló s’han promocionat
a l’esdeveniment. Tot un encert. No hi havia millor aparador
per a dir a tots que a Benicarló també fem falles. Les fotos
dels visitants amb les falleres de la ciutat, han omplert les
xarxes socials.

Com també ho han fet les de la feina dels nostres
restauradors. Ja ho va dir la regidora de Turisme: nomes la

demostració gastronòmica ja ens fa diferents. Anem a
potenciar-ho. Anem a tirar una mica més del carro. Fem de
Benicarló un punt de referència a nivell nacional.
Completem, per exemple, l’agenda dels caps de setmana de
les jornades gastronòmiques amb actes culturals de primera
fila. Obrim els comerços, obrim les portes dels monuments
més emblemàtics de la ciutat. Fem de Benicarló una festa
tan gran com es mereix la nostra carxofa i els nostres
llauradors. Tenim bons ambaixadors. així que donem suport
a aquesta aposta d’una forma decidida i valenta. Està més
que demostrat que sortim tots guanyant.  
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MANS UNIDES Benicarló  obre la seva nova campanya,
amb l’eslògan  “PLANTA-LI CARA A LA FAM: SEMBRA”, que
marca un trienni de lluita contra la fam (2016-2018). Enguany,
MANS UNIDES treballarà per donar resposta a les causes i
problemes que provoquen la fam al mon, des de una triple
perspectiva: mal ús dels recursos alimentaris i energètics, un
sistema econòmic internacional que prima el benefici,
excloent als mes dèbils i estils de vida i consum que
augmenten la vulnerabilitat i la exclusió.

Solucionar el problema de la fam,  per a MANS UNIDES
passa per reforçar el dret a la alimentació per als petits
productors, contribuir al canvi a uns sistemes alimentaris mes
justos i educar per una vida solidaria i sostenible. Per això
hem programat, per als propers dies de Febrer, una sèrie de
actes, als que convidem a tots a participar. Així el dimarts dia
9 de febrer a les  20 hores al saló de actes de Caixa Rural,
s’oferirà una conferència a càrrec de D. Germán Jarro Tumiri,
qui des de setembre de 2002, és Director Executiu del
programa de desenvolupament de PRODII, contrapunt de
projectes de MANS UNIDES. Jarro és bolivià, Llicenciat en
Enginyeria Agrícola per la Universitat de Potosí, amb molta
experiència en capacitació, consultoria, planificació i gestió de
projectes agropecuaris i forestals.

El divendres dia 12 de febrer a les 20,30 hores a la
parròquia de Sant Bertomeu, farem la Vigília d’Oració per els
mes pobres i desfavorits del mon. També es el dia del dejuni
voluntari, i se proposa donar el import del nostre menjar del
dia als projectes de desenvolupament que MANS UNIDES

promou per tot el mon. El divendres dia 19 de febrer a les
20,30 hores, als baixos de la Cámara agrària, farem el Sopar
Solidari. Els beneficis del sopar se destinaran a finançar el
projecte assignat per aquest any, que es desenvoluparà  a la
República Dominicana.

El projecte d’aquest any va dirigit de manera directa a
famílies pobres de la comunitat Los Conucos,
independentment de la seva rasa o creences. Aquesta
comunitat es troba ubicada a una zona rural formada per bosc
sec i zona costera, on un 75.9% de la població és pobra i un
9.2 % es troba en situació de pobresa extrema. La gent obté
l’aigua per a viure anant  a buscar-la a riuets que, en la seva
majoria,  estan contaminats per la desforestació i residus
tòxics. Moltes famílies no tenen latrines i no coneixen el
concepte de sanitat lo que porta a greus problemes de salut..
Amb la construcció de les latrines familiars, d’una farmaciola
comunitària, la compra de materials de neteja i jornades de
capacitació, millorarà substancialment la salut i qualitat de
vida de 56 famílies. El programa dura 3 anys, durant  els quals
es va fent un seguiment de les necessitats que van tenint els
beneficiaris.

El objectius, en concret, són construir 56 latrines familiars i
una farmaciola comunitària. A més, es vol subministrar 60
depòsits per emmagatzemar aigua. Amb els beneficis de la
campanya també es vol comprar i distribuir equips de
construcció i de neteja, i construir 31 cuines millor equipades
que no necessiten de tanta llenya per a cuinar  i així estalviar
el temps d’anar a buscar-la i no tallar tants d’arbres. Per últim,
el projecte inclou l’organització de  comitès i jornades de
capacitació.

Mans Unides presenta la campanya
“Planta-li cara a la fam: sembra”

text i fotos Nat lia Sanz

Carxofa: No podia ser d'altra manera, a tots els que durant el cap de setmana han fet possible la
festa de la carxofa. Segurament si els haguérem de nomenar a tots ens deixaríem algú, per tant, per
a tots, la nostra més sincera enhorabona i, com no, la nostra carxofa simbòlica. Certament, cada
vagada que arriba la seua festa, ens indica l'encert de La Veu en triar-la com estendard de les coses
ben fetes.

Panissola: repetida, pels responsables de retirar les tanques que tallen el trànsit cada vegada que
hi ha algun esdeveniment. Fa unes setmanes la vam donar pel mateix, esta setmana, acabada la feta
de la carxofa, el diumenge, ja de nit, a la redona de les monges, encara estaven al mig les tanques
que impedien el trànsit de vehicles. I això que no ens hem passejat per altres llocs que no ens
estranyaria passes el mateix. Ara ja els toca rebre un cabàs de panissoles per la seu incompetència.
A vore si s'ho fan mirar!

CARXOFA i PANISSOLA
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Diumenge passat vam perdre per zero a tres davant l'Onda.
Massa càstig per al que vam veure al nostre municipal. Amb
això no vull dir que el Benicarló va merèixer guanyar el partit,
cosa que haguera estat pràcticament impossible ja que els
nostres no van llançar cap xut perillós entre els tres pals de la
porteria. A allò que em vull referir és a que els visitants no van
fer cap gran partit ni van demostrar en cap moment la
superioritat que va quedar reflectida al marcador final. Els del
poble on diuen que la claven fonda -això m'ha dit lo papa que
ho escriga- es van trobar als pocs segons de començar el
partit amb un regal, fruit de l'extrema generositat del nostre
equip, en forma de gol en pròpia porta. Aquesta malaurada
circumstància va marcar tot el partit i els nostres no van ser
capaços de superar-la. Amb aquest obsequi, els veterans
jugadors de l'equip rival es van dedicar a mantenir el seu
avantatge, amb una defensa contundent i un joc destructiu
que ens va acabar de treure de polleguera. Els joves i braus
jugadors locals no van acabar de pair aquesta circumstància i
les arribades a porta eren molt innocents.

A la segona part tot va seguir igual, i nosaltres vam
començar a crear perill, però la contundent defensa rival,
ajudada per pa permissivitat del col•legiat de torn,
van fer inútils els nostres esforços. Cal dir que la
permissivitat arbitral va ser la mateixa per a tots dos
equips, l'àrbitre deixava jugar dur, com un Mateu
Lahoz de preferent. Potser la segona jugada clau del
partit va estar quan l'àrbitre no va assenyalar un clar
penal que el porter foraster li va fer a un jugador
nostre, que ara mateix no recordo qui va ser.
L'àrbitre, fent gal•la d'aquesta permissivitat mal
entesa, el va deixar passar i no va assenyalar la
pena màxima. Dic que va ser una jugada clau del
partit perquè si pita el penal i marquem, ens posem
amb un u a dos i tornem a estar dins del partit. Però
tampoc és qüestió de fer-li pagar a l'àrbitre la nostra
derrota que va ser, sobretot, per errades nostres més
que per encerts dels rivals. Així es va arribar al final
del partit, amb un resultat enganyós que no reflecteix
els nuls mèrits del nostres rivals, que es van
emportar massa premi per al que es va veure al
terreny de joc. 

Però ja se sap que el futbol és així i que aquest no
era el resultat que tots esperàvem. Però no passa
res. Encara estem per dalt a la classificació, i tenint
en compte que l'objectiu és salvar la categoria,
podem estar ben contents de tindre l'equip que tenim
i les ganes que posen aquests xicots partit rere partit.
No se'ls pot tirar es per cara, van complir, van córrer
i van demostrar que estimen els colors que
defensen. També és ben cer que es va notar molt
l'absència de Víctor Esbrí a la defensa i de Marcos
Cano a la davantera. Sense cap mena de dubte, la
tranquil•litat i la seguretat que transmeten aquests
jugadors es va trobar a faltar al partit. Però els que

van saltar al camp van complir, van fer el que van poder i el
papa i jo només tenim paraules d'afecte i de felicitació per a
tots ells.

Ara vull dedicar una menció especial per al xicots del GR
21. Incansables, no van deixar d'animar ni un minut als seus
jugadors. En acabar el partit, van seguir aplaudint i animar els
jugadors, que van anar fins al lloc on estaven per a tornar-los
i agrair-los les mostres d'ànim i de suport incondicional que els
van demostrar. No en són molts, però sí molt sorollosos.
Segurament si alguns de la tribuna animaren de la mateixa
manera que ho fan ells en lloc de criticar i de dir bajanades, els
jugadors es sentirien més recolzats i no passarien tants de
nervis. Però què hi farem? Les coses són així i que és
malastruc i torracollons no canviarà mai.

El proper diumenge, a partit de les onze i mitja del matí el
nostre Benicarló juga al sempre complicat camp del Puçol,
que anava prou malament, però sembla que ha començat una
remuntada que l'ha dut al dotzè lloc de la classificació.
Esperem que els dotze punts que els portem d'avantatge es
vegen reflectits al camp i, en tornar, en siguen quinze.   

ACTIVITATS PENYA SETRILL FEBRER 2016
DIMARTS 2 ELS DIMARTS JOVES 
A les 21.15 h., els joves de la penya, fills/es de socis i sòcies, que vulguen vindre al sopar
del dimarts, només pagaran 5€ per persona, amb l’objectiu de que es vagen apropant a
la “seua” penya. Només cal que ens comuniquen quants en vindran. En aquesta ocasió
tindrem degustació de PINXOS de carxofa i un plat de cuina tradicional benicarlanda, a
càrrec d’Amparo i Sito Arnau Fabregat.

DIJOUS 18
A partir de les 13.00 h., DINAR de germanor amb la Asociación Gastronómica “El Cierzo”
de Saragossa. Els interessats cal que es posen en contacte amb José Manuel Maura (696520645).

DIVENDRES 26 ELS DIVENDRES DEL SETRILL
A les 20.00 h., interessant XERRADA sobre l’ASSOCIACIONISME DES DE LA SOLIDARITAT, a càrrec d’Agustín
Castell Maura, Director de la Delegació de Càritas al Bisbat de Tortosa i Professor a IES Ramon Cid.

DISSABTE  27 EL SETRILL EN MARXA
A les 07.00 h., sortida des de la Penya per a caminar per Paüls – Monsagres de Paüls i Horta i Tossal d’Engrillo.
Excursió de mig dia. Cal portar aigua i menjar. El trasllat és en cotxes particulars. Les persones interessades, cal
que es posen en contacte amb José Manuel Maura (696520645). Les despeses seran a parts iguals entre els
participants.

I al 2016, el Setrill també val la penya! 

No passa res

text i foto VICENT T. PERIS

CONTACTA AMB  “LA VEU DE BENICARLÓ”

twitter: @Elstafaners  mail: veubenicarlo@gmail.com

Un any més la Penya Setrill ha col·laborat
amb les persones necessitades i per això va
fer una nova recollida d'aliments que li van
ser lliurats a la presidenta de Cáritas
Benicarló, la Sra. Marga Ballester qui va
agrair molt la nostra iniciativa. Desitgem no
haver de tornar-ho a repetir en un futur,
senyal que la situació seria molt millor per a
tots, però en cas contrari, la nostra xicoteta
ajuda tornarà a ser. 

El Setrill amb Càritas
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EL TEMA ESPORTS

La 23a edició de la Festa de la Carxofa ha estat una de
les més multitudinàries dels últims anys. Només en la
Demostració Gastronòmica de diumenge, que va comptar
amb la presència del president de la Generalitat, es van
servir més de 18.000 racions i els restaurants de Benicarló
van penjar el cartell de complet. I és que enguany, la Festa
de la Carxofa ha viscut una de les edicions més
multitudinàries i ha aconseguit xifres de rècord en
participació i promoció. En la Demostració Gastronòmica els
carrers estaven plens fins a la bandera de persones atretes
per les magnífiques receptes dels restaurants que hi van
participar. La Torrada popular, dissabte, va esgotar els 1.500
quilos de carxofes i la revetlla popular que es va organitzar
per tancar la nit va tindre una gran acollida. Pel que fa a
l'ocupació hotelera, els establiments de Benicarló han
superat el 90% d'ocupació (un 100% els hotels i un 84% el
Parador de Turisme) i els restaurants, la majoria dels quals
van penjar diumenge el cartell de complet, tenen reserves
per a tot el mes de febrer.

Un altre dels esdeveniments que ha tingut bona acollida
ha estat la Fira de productes gastronòmics de proximitat, una
iniciativa de la Regidoria de Turisme que ha suposat una
excel•lent promoció per als productes de qualitat no només
locals, sinó també comarcals i provincials. En total, van
participar 26 empreses, que van poder establir nexes d'unió
amb productors d'altres punts del territori. Les vendes van
ser molt elevades, fins al punt que alguns participants van
exhaurir l'oferta. Sense dubte, la repercussió mediàtica ha
estat també molt important. El programa de Catalunya
Ràdio, El Suplement, va estar present en la Demostració
amb l'emissió en directe de la secció El suplement on road,
que té cada diumenge 373.000 oients. A més, des dels
estudis centrals, el director del programa, Ricard Ustrell, va
poder entrevistar el president de la Generalitat, Ximo Puig, i

l'alcaldessa de Benicarló, Xaro Miralles. Alguns dels vídeos
que el programa va penjar a la seua pàgina de Facebook
durant tota la setmana passada han superat ja les 10.000
visualitzacions. També, el programa Mistela & Política de
Ràdio Benicarló, va estar retransmetent en directe la
Demostració Gastronòmica, amb un bon grapat d'entrevistes
i testimonis de la Festa. Dilluns, la Festa de la Carxofa  fou
portada dels tres diaris de tirada provincial (Mediterráneo,
Levante-EMV i El Mundo - Castellón al día). I les ràdios i
televisions comarcals han fet un important desplegament per
cobrir tots els actes de la Festa. 

L'alcaldessa de Benicarló, Xaro Miralles, ha fet un balanç
«excel·lent» dels dies més intensos de la Festa i ha
reconegut que «és hora de començar a pensar de demanar
que la Festa de la Carxofa siga declarada Festa d'Interés
Turístic Nacional». Miralles ha destacat el treball de tota la
gent que ha participat en la festa (llauradors, restauradors,
Consell Regulador, empreses col•laboradores, Policia Local,
Brigada Municipal) i ha agraït especialment la presència del
president de la Generalitat com a mostra de suport a tots els
allauradors i restauradors de Benicarló. L'alcaldessa ha
deixat clar que «des de l'Ajuntament continuarem treballant
per fer més gran encara la Festa de la Carxofa». Per la seua
banda, la regidora de Comerç i Turisme, Rosana Marzá, ha
insistit que la Festa de la Carxofa és una festa única. «No es
fa en tota la Comunitat Valenciana una demostració
gastronòmica com la nostra. Som un referent gastronòmic»,
ha dit la regidora.

CARXOFA D’OR PER A LA FUNDADORA DE LA FESTA 
Els actes principals de la Festa de la Carxofa arrancaven

divendres 29 de gener. Fa 23 anys, María Teresa Traver
només li pegava voltes a com promocionar la carxofa de
Benicarló. Un producte que començava a despuntar per les
seues possibilitats gastronòmiques i que s'estava adaptant
molt bé a les terres del nord de la província de Castelló.

LA FESTA DE LES CARXOFES BENICARLANDES!

textREDACCIÓ

El dissabte 30 de Gener va tindre lloc el Torneig de la
Carxofa -16 al Club Ajedrez Benicarló, amb un total de 44
participants, dels quals un gran percentatge van ser xavals de
Benicarló, el que demostra que l'afició pels escacs a Benicarló
està creixent moltíssim.

Després d'un total de 7 rondes la classificació final va ser la
següent:

En la categoria Categoria Absoluta els trofeus lliurats van
ser:

1 er Classificat Ximo Sanz amb 6 punts
2º Classificat Jorge Gutiérrez (Chapu) amb 6 punts
3 er Classificat Ramiro Trujillo amb 5,5 punts
4º Classificat Vicent Villaroya amb 5,5 punts
5º Classificat Vicent Ferrer amb 5 punts

Cal destacar que els següents quatre llocs de la
classificació final van ser ocupats per Juan Andrés Grau, Enoc
Altabás, Daniel Dominguez i Ari Nogués. Tots ells jugadors del
Club Ajedrez Benicarló que al costat de Jorge Gutiérrez i
Vicent Villaroya van ocupar sis dels nou primers llocs.

En les categories infantils els trofeus lliurats van ser:
1 er Sub-16 Nicolás Bellón amb 4,5 punts
2º Sub-16 Elies Alberich amb 4 punts
3ª Sub-16 Elisa Barreda amb 4 punts

1 er Sub-12 Óscar González amb 4 punts
2ª Sub-12 Elisa Sanz amb 4 punts
3 er Sub-12 Quico Mateo amb 4 punts
En resum ha sigut un gran torneig, amb una gran

participació, ple de noves cares i molta il·lusió.

Torneig d’Escacs de la Carxofa 2016. Rotund èxit de participació

text i fotos Vicent Ferrer

Diumenge passat, en plena celebració de la Festa de la
Carxofa 2016, el Riu Sénia Benicarló disputà la segona ronda
de la Lliga Catalana, on va obtenir uns resultats que mantenen
les seues aspiracions a ascendir de categoria amb dos dels
seus tres equips.

El Riu Sénia Benicarló A es va enfrontar a l'Escola d'Escacs
Salou C, al local social del Club Ajedrez Benicarló, on va
aconseguir una còmoda victòria amb un resultat final de 4-2,
la qual cosa els manté empatats a punts amb l'Escola
d'Escacs Salou B, a la part alta de la classificació. L'equip local
va estar format per Enoc Altabás, Jorge Gutiérrez (Chapu),
Vicent Villarroya, Daniel Domínguez, Ari Nogués i Jose Luis
Gaya.

Faltant dos rondes tot apunta al fet que el campió de la
categoria es decidirà en l'última ronda del torneig en la qual
s'enfrontaran tots dos equips.

El Riu Sénia Benicarló B va jugar a Tortosa, contra el Jesús
Catalonia, rival directe amb una plantilla molt potent per a la
categoria, on els benicarlandos van perdre 3-1, cedint el
liderat al Jesús Catalonia, encara que es mantenen molt a
prop i amb aspiracions al lloc de campió en la classificació
final. L'equip benicarlando va estar compost per Manuel
Serrano Juan, Damián Alberich, Alvaro Serrano Juan i Tomas
Butkis.

El Riu Sénia Benicarló C va empatar 2-2 a casa, contra el

Peo Vuit C, en una trobada molt disputada i entretinguda.
L'equip local va estar format per Manuel Serrano Grima,
Roberto Tipán, Hugo Desir i David Teply. Els jugadors del Riu
Sénia Benicarló C estan demostrant molta alegria i passió en
el seu joc. 

En resum una jornada que manté als dos primers equips de
Benicarló amb serioses aspiracions a convertir-se en
campions de les seues categories.

Escacs: El Riu Sénia Benicarló es manté en les primeres posicions de la Lliga Catalana

text i fotos Vicent Ferrer
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ESPORTS EL TEMA

Consell Agrari i Traver, llavors regidora d'Agricultura, no ho
van dubtar dues vegades: organitzarien una sèrie de festejos
que servirien per a donar a conèixer el producte. i així,
divendres passat, l'exregidora rebia emocionada la Carxofa
d’Or, màxim guardó de la festa, per ser la impulsora d'una
idea que ha aconseguit traspassar fronteres i col•locar a la
reina del camp benicarlando en els mercats europeus. Maria
Teresa Traver va fundar l'Associació de la Dona Agricultora
el mateix any que arrancava la festa, fa 23 anys, i amb el seu
treball des de la Regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament va
crear el Consell Agrari Municipal i va aconseguir els màxims
distintius de qualitat per a la carxofa: primer el segell de
qualitat i després la denominació d'origen. 

L'homenatjada va reconèixer que els inicis de la festa van
ser molt durs “perquè no teníem diners ni tampoc sabíem
què volíem fer. Jo com dona entenia que si volíem vendre la
carxofa, calia ensenyar a cuinar-la”, pel que va organitzar la
primera demostració gastronòmica en el carrer Major. “Vam
donar un salt molt gran. Primer eren subhastes de plats,
després concursos i després vam veure exposicions
gastronòmiques i els restaurants es van pujar al carro també
i van decidir fer-lo així”, va recordar. La festa, poc a poc i
amb l'esforç de tots, ha ant fent-se gran. Traver va recordar
que “l'actual regidor d'agricultura. Domingo Roca, sap també

el que es va treballar perquè des del primer any ha estat en
el consell agrari. Va ser tot molt difícil”. Els 16 anys que
Traver va estar al capdavant del consistori van ser definitius
per a l'impuls de la festa. Durant el sopar de gala també es
va retre homenatge a una parella de llauradors, Joaquín
Llorach Verge (conegut com lo Rull) i Antonia Calvet Llorach,
per tota una vida dedicada al camp i a la lluita en favor dels
drets dels llauradors. 

LA CARXOFA MÉS HUMIL PREN EL CENTRE DE
BENICARLÓ

El centre de Benicarló es va omplir dissabte de l'aroma
de més de mil quilos de carxofes torrades. El Consell
Regulador de la Denominació d’Origen «Carxofa de
Benicarló» va ser l'encarregat un any més d'organitzar un
dels actes més multitudinaris de la festa, que es va celebrar
en la plaça de la Constitució. Les barbacoes van començar
a cremar a meitat tarde per a, a les set de la vesprada, estar
a ple rendiment. Mentre, en l'interior de la cambra agrària, un
exèrcit de voluntaris s'encarregava de preparar les carxofes
com només a Benicarló saben fer-lo per a torrar-les. “Se'ls
talla la tija, es dóna un colp de cap per avall sobre la taula
per a obrir-los el cor. Allí es diposita un xorret  d'oli i un pessic
de sal. I a rostir-les a foc lent a les brases”, detallava un dels
llauradors que va participar en l'esdeveniment. De forma
paral•lela, s'organitzava la pacient cua dels comensals que
esperaven per a degustar el plat. Dos mil racions van arribar
a servir-se d'aquest humil menjar, devorat per crítics
gourmets arribats des de tots els punts d'Espanya.
L'aparcament habilitat per a autobusos arribava a registrar
uns cinquanta vehicles que descarregaven a centenars de
persones, àvides de participar dels actes centrals de la Festa

ve de la pàgina anterior

Destaquem aquesta setmana la important i treballada
victòria del Sènior Autonòmic, davant un rival directe, que els
allunya dels llocs de descens; també la del Junior Masculí,
contra el segon classificat, la qual cosa els aferma en el
liderat. Només apuntar que tan sols el Cadet Femení i l'Infantil
Masculí verd van ser derrotats en la competició federada. 

Per part de la competició organitzada pel Patronat, encara
que els resultats vénen acompanyant, cal recordar que
l'objectiu primordial és la formació dels jugadors. Quan vagen
ascendint de categories, l'exigència esportiva se'ls anirà
transmetent gradualment. De moment, la diversió és la meta.

Resultats:
Sènior autonòmic 65, Castelló CBC 46
El Sènior B descansà.
Júnior masculí 80, Castelló 69
Colegio Alemán 23, Júnior femení 48
Castelló 82, Cadet masculí 69
Cadet femení 44, Quart 59
Don Bosco 69, Infantil masculí verd 59
Infantil masculí blau, 74, Burriana 48
L'Eliana 32, Infantil femení 70

Partits Patronat de Castelló:
Aleví roig 21, Iocum Vila-real 31
Aleví blanc 64, Almassora 28
Aleví femení 62, Vila-real 36
Benjamín blau 47, Nou Bàsquet 12
Benjamí Taronja mixt 80, Segorbe 4

Bàsquet: Important victòria del sènior autonòmic davant un rival directe

text i fotos VICENT FERRER
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EL TEMA LOCAL

El dia 14 de febrer el convent de clausura de les Mares
concepcionistes de Benicarló tancarà definitivament les seues
portes. Ho farà després d'anys lluitant contra la falta de
vocacions, que han minvat el nombre de monges que vivien
en les instal•lacions del carrer Cabanes. Aquesta mateixa
setmana, les Monges tancades, feien les maletes i
traslladaven els seus estris en camions de mudança al seu
nou convent a Logronyo. El pròxim 13 de febrer el bisbe de la
diòcesi de Tortosa presidirà la missa concelebrada amb la qual
la ciutat acomiadarà a les poques religioses que en aquests
moments encara viuen a les instal•lacions. Es tancarà
d'aquesta manera una relació entre l'ordre religiosa i la ciutat,
que es va iniciar en 1886. Cent trenta anys en els quals
ambdós camins han estat units i que la falta de vocació
separarà. Ni els intents de portar novícies d'altres països han
pogut remuntar aquesta falta. 

Les primeres notícies sobre la possibilitat del tancament del
convent van saltar al gener del passat any, quan va començar
a circular la remor per la població. Les religioses han intentat
que l'immens convent no es tanque i que es llogara. Fins i tot
el grup municipal de Ciutadans va redactar una moció
proposant al consistori el lloguer de l'immoble per a destinar-
lo a dependències municipals. El punt, no obstant això, no va
ser acceptat en l'ordre del dia al mancar del permís de les

propietàries per a plantejar aquesta possibilitat davant el ple.
Les germanes més ancianes ja van ser traslladades fa uns
mesos a la casa que l'ordre té a Logronyo, molt més moderna
i condicionada que el convent benicarlando. Les mares
concepcionistes, des de la seua arribada a la ciutat, han tingut
un gran calat en la societat ja que en el seu temple se celebren
amb regularitat oficis religiosos. Cal recordar que amb motiu
del tancament de l'església de Sant Bartomeu per a acollir
l'exposició La Llum dels Imatges, van custodiar algunes de les
imatges del temple. Entre elles, la de Sant Antoni, la festivitat
de la qual es va celebrar recentment. En l'església encara es
rendeix culte  a Jesús en la Columna, que possessiona en
Setmana Santa pels carrers de la ciutat.

La Comunitat Educativa del CP Mestre Francesc Català
varem celebrar el Dia Internacional de la Pau i la No Violència 

Aquest any, com l'escola, compleix 50 anys, i es va decidir
que el tema central fora 50 ANYS DE PAU A L'ESCOLA,  així
cada nivell va recordar alguns temes tractats en edicions
anteriors: Nobels de la pau, Ongs, personatges de pau,....

El divendres 29 de gener pel matí es va muntar el mural
realitzat entre totes les classes i representants de les mateixes

van explicar a la resta de companys el que havíem treballat. A
continuació es va llegir el manifest per la pau i, finalment,
alumnes de cinquè i sisè varen interpretar l'himne a la joia.

Per la tarde primer de tot es va visitar l'exposició de dolços
multiculturals que venim fent des de fa més de 10 anys per
commemorar el Dia de la Pau, després tots al pati varem fer
un mantra per la pau i varem soltar 20 globus amb els nostres
desitjos que la pau siga una realitat i no una utopia.

A continuació per nivells es va fer la degustació dels dolços
i finalment els familiars de l'alumnat també varen poder gaudir
dels mateixos.

Se’n van les monges tancades

text i foto Nat lia Sanz

text i foto Nat lia Sanz

de la Carxofa. Tancava la nit un ball popular celebrat en la
carpa que, per primera vegada, s'ha instal•lat en la plaça de la
Constitució. Al llarg de la jornada, s'inaugurava la nova
rotonda amb el monument a la carxofa en la carretera de Càlig
i s'obria al públic un mercat de productes artesanals.

ELS MIL SABORS DE LA CARXOFA SEDUEIXEN
PALADARS 

Milers de persones van envair diumenge el centre de la
ciutat per a participar en la més multitudinària Demostració
Gastronòmica que es recorda a la ciutat. Atrets pels potents
bufés que els restauradores locals van preparar, la reina del
camp benicarlando es va coronar com l'hortalissa més
atractiva de la província de Castelló. No en va és l'única que
ostenta el guardó de Denominació d'Origen. Això, unit al
potencial creador dels xefs de la ciutat, va fer la resta. A
primera hora del matí, es va tancar el centre de la ciutat per a
facilitar el complicat muntatge dels aparadors que van servir
per a presentar davant els comensals les milers de
possibilitats que té en la cuina la carxofa de Benicarló. Des
d'arrossos combinats amb marisc, a sopes amb altres
hortalisses, passant pels clàssics amb pollastre o conill. No
van deixar indiferents ningú les receptes dolces, que obrin una
infinitat de possibilitats als atrevits restauradores: xurros amb
xocolata de carxofa o pastissos de diferents tipus que
introdueixen a la flor en receptes clàssiques de pastisseria.
Pel mòdic preu de set euros, s'adquiria un tiquet que donava
dret a la degustació de dos plats més la beguda. A les dotze
del migdia, el centre de la ciutat es va convertir en un
improvisat restaurant a l'aire lliure en el qual els aromes de la
carxofa envaïen la pituïtària col·lectiva i convidaven a degustar
els deliciosos plats.

EL PRESIDENT, A LA FESTA 
El president de la Generalitat, Ximo Puig, presidia la

inauguració de la Demostració Gastronòmica i signava al

Llibre d’honor de l’ajuntament. Puig va advocar per la
col•laboració entre les institucions com eina principal per a
aconseguir "la millora de la vida de les persones" en una
societat "més cohesionada". En aquest sentit, Puig ha dit ser
un "convençut" del municipalisme, atès que des dels
ajuntaments es poden portar a terme "moltes més accions que
influïsquen en els ciutadans que des d'àmbits més llunyans".
El president va destacar el valor de la carxofa com a "símbol
del treball de la terra" d'aquesta localitat. "Tradició i modernitat
és l'essència de Benicarló, una ciutat amb arrels profundes i
l'ambició de representar la millor convivència en un espai en el
qual totes les persones tinguen l'oportunitat de tenir una vida
digna amb treball i benestar". Per aquest motiu, ha posat
l'accent en la necessitat d'ajudar al sector agrari a
modernitzar-se de la mà de, entre altres accions, la creació
d'un pla agroalimentari valencià; i en la voluntat de la
Generalitat de conjuminar esforços entre els sectors públic i
privat.

UNA PROGRAMACIÓ QUE ENCARA CONTINUA
Els actes centrals de la Festa donaran pas aquest

diumenge a un altre clàssic de la programació, com és la Volta
a Peu pels aljubs, que enguany arriba ja a la 14a edició. A les
8.30 hores començarà el recorregut avançat (27 quilòmetres)
i a les 9.00 hores sortiran els participants dels recorregut
intermedi (17 quilòmetres). A les 13.30 hores està prevista
l'arribada i a les 14.00 hores tindrà lloc l'esperada degustació
d'olleta benicarlanda. Les inscripcions es poden formalitzar els
dies 1, 2 i 3 de febrer als locals de la Cambra Agrària de 9.30
a 13.30 i de 17.00 a 20.00 hores, o a través del web www.hj-
fitness.es. El preu de la inscripció són 10 euros, i inclou
samarreta, got reutilitzable, acreditació, assegurança, olleta i
avituallaments.

Després de la Volta a Peu pels Aljubs quedaran encara
pendents algunes competicions esportives i el IV Concurs de
Cuina de la Carxofa de Benicarló organitzat pel Centre
Integrat Públic de Formació Professional, que enguany tindrà
lloc el 18 de febrer.

ve de la pàgina anterior

El CP Francesc Català celebra 50 anys de Pau a l’Escola
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La Traviata arriba al Principal de Castelló per San Valentí. I
pujarà  al Cor da Capo a l’escenari, juntament amb l’Orquestra
Lírica de Castelló i un bon grapat de solistes. El Teatre
Principal de Castelló acull aquesta òpera en tres actes amb
libreto de Francesco Maria Piave, basat en La dama de les
camelias d'Alexandre Dumas, i música de Verdi que va tenir la
seua primera estrena el 1853 en el Teatre La Fenice de
Venècia.  En aquesta producció la veu protagonista serà la de
la soprano castellonenca Sandra Ferró en el paper de Violetta.
A ella se sumen dues veus principals masculines interpretades
per dos cantants valencians: el tenor Mario Corberán, en el
paper del seu estimat Alfredo, i la del baríton, Manuel Mas,
com Germont. La Orquestra Lírica amb quasi 40 dels seus
instrumentistes, nombre ajustat a la grandària del lloc per a
l'orquestra, farà sonar la partitura de Verdi al costat de les veus
d'altres sis cantants que completen el repartiment, sumats al
Cor Da  Capo de Benicarló i el Ballet Llum d’Orient de
Castelló. Elegància i detallisme conceptual són els dos punts
forts de l'escenografia, que és, sens dubte, un valor destacat
en aquest muntatge de La Traviata. El projecte escenogràfic
va ser triat  entre estudiants de  l’Escola d’Art i Superior de
Disseny de Castelló. Així mateix, la gràfica anunciadora de
l'espectacle ha estat fruit d'altre concurs, aquesta vegada
realitzat entre els alumnes de Gràfica Publicitària. 

El Cor Da Capo amb La Traviata

text i fotos Nat lia Sanz

La vicepresidenta del Consell, Mònica Oltra, va estar  a
Benicarló visitant les instal·lacions de l'Institut Valencià d'Acció
Social (IVAS) El Maestrat. Oltra ha aprofitat per visitar
l'Ajuntament, on va estar rebuda per l'alcaldessa de Benicarló,
Xaro Miralles.

En el marc de les visites que la vicepresidenta del Consell,
Mònica Oltra, està realitzant als centres que treballen amb
persones amb diversitat funcional, la vicepresidenta va visitar
l'IVAS El Maestrat (Institut Valencià d'Acció Social), per
conèixer de primera mà com es pot millorar el treball amb les
persones amb diversitat funcional. Segons Oltra, «tal i com
ens vam comprometre a través del Pacte del Botànic, el nostre
primer objectiu era i és rescatar persones, i les persones amb
més vulnerabilitat són prioritàries».

Abans d'acudir a les instal·lacions del Centre Ocupacional,
la vicepresidenta va visitar l'Ajuntament, on va estar rebuda
per de l'alcaldessa, Xaro Miralles, i part de l'equip de govern.
Oltra va aprofitar per recordar que «a partir de l'1 de gener, tant
les persones majors com les que tenen diversitat funcional ja
no copaguen ni els medicaments ni tampoc els centres
diürns». «A més -vas insistir-, en els centres residencials hem
tornat als usuaris la paga extraordinària, que abans se'ls
confiscava, i he augmentat els diners de què poden disposar
les persones per a tindre una vida digna».

L'alcaldessa de Benicarló, per la seua banda, ha manifestat
«l'orgull de tindre aquí a la vicepresidenta del Consell» i ha

recordat a Oltra que Benicarló és un municipi profundament
compromés amb els serveis socials i que compta amb cinc
centres destinats tant a persones majors com a persones amb
diversitat funcional (Centre Geriàtric, Centre de Dia per a
Persones Majors Dependents, Residència Sant Francesc,
Residència El Collet i Centre de Dia El Collet).

La Presidenta del Consell, Monica Oltra, visita Benicarló

text i fotos Vicent Ferrer

La setmana passada, en una tertúlia radiofònica,
reflexionaven sobre el masclisme existent a la nostra
societat i, d’una manera molt especial, focalitzaven
l’atenció en el tracte que reben per part d’alguns
comentaristes suposadament educats i a les xarxes socials
les dones que són molt visibles –pel lloc que ocupen o per
la seva implicació en determinades lluites-   a l‘escenari
polític. Els comentaris i les reflexions sobre aquesta
qüestió arrencaven de l’acte que havien fet el dia anterior
les dones de la CUP i de l’esquerra independentista en
què, d’una manera ben punyent i clara, enllaçaven els
insults masclistes que han rebut darrerament –molt sovint
sota el pseudoanonimat que ofereixen les xarxes socials-
amb el seu compromís com a lluitadores pels drets socials,
nacionals i personals. Si no heu vist i sentit el vídeo a
youtube –que us el recomano vivament- aquí copio la
transcripció que ha sortit als
mitjans  de les breus però clares
intervencions de les cinc
diputades de la CUP en aquest
acte:

“Sóc la Gabriela Serra i sóc
vella, lletja i grassa, però vull
que se'm jutgi per arribar als 64
anys lluitant incansablement pel
manteniment de la vida, per la
dignitat de totes les persones i
pobles i per la llibertat i la
solidaritat amb el conjunt de la
humanitat". "Sóc la Mireia Boya
i m'han dit 'perra sarnosíssima'
per defensar el territori i parlar
en occità a les institucions". "Em
dic Eulàlia Reguant i sóc
retardada, estúpida i tonta per
defensar un sistema de salut
100% públic i una educació
catalana i de qualitat". "Sóc
l'Anna Gabriel i sóc una puta,
traïdora, amargada i malfollada,
i l'únic que venia a fer era
defensar uns Països Catalans
lliures, socialistes i feministes". "Sóc la Mireia Vehí i a mi
encara no m'ha tocat el rebre, però vull que se'm jutgi per
la nostra denúncia de les vulneracions dels drets humans i
no per la meva talla de pantalons". 

Què us sembla? Aquesta és una mostra estrictament
verídica i ben representativa dels “comentaris” que han de
sentir moltes dones polítiques  quan algú discrepa dels
plantejaments que defensen. Evidentment, aquesta
expressió de masclisme i de mala educació no la pateixen

només les diputades de la CUP al Parlament de Catalunya
sinó que totes les dones que fan política,  sigui del color
que sigui, han rebut en algun moment  crítiques a un
aspecte del seu cos, de la seva manera de vestir, en fi, de
la seva condició de dona quan allò que suposadament
pretenia la crítica era qüestionar alguna de les seves idees,
dels seus plantejaments polítics, de les seves decisions.
L’insult –i sovint l’insult amagat en el pseudoanonimat- no
és una pràctica diguem-ne de crítica política que pateixen
exclusivament  les dones, està clar, però sí que és cert que
les dones reben una càrrega de mala llet que evidencia la
seriosa dificultat d’acceptar per part d’una franja -no sé si
massa gran de la població- que les dones juguin un paper
en condicions d’igualtat amb els homes  en àmbits públics
i d’influència com la política o les finances -àmbits de poder
que tradicionalment han estat i segueixen essent
majoritàriament masculins.

Ara bé, allò que em va fer
escoltar encara amb més
atenció  les reflexions dels
tertulians i tertulianes va ser la
referència a l’educació com a
eina per a combatre el
masclisme. L’escola –deien- ha
de ser –i en molts casos és així,
certament- un espai de
creixement en la igualtat i en el
respecte. Però una exdiputada
de la CUP que fa ara de
tertuliana va apuntar que, si bé
és cert que l’educació és una
peça clau per poder combatre el
masclisme, cal capgirar i
superar estructures patriarcals
profundes que encara formen
part de la nostra societat. El fet
és que, efectivament, massa
sovint atribuïm a les estructures
educatives la responsabilitat de
formar unes noves generacions
que esdevinguin, d’aquí a uns
anys, uns ciutadans i ciutadanes
plens de valors positius.

La pregunta esdevé senzilla en la seva formulació
però molt complexa pel que fa a les possibles i diverses
respostes: ¿quin paper té l’educació en la transformació
d’una societat, en la superació d’estereotips masclistes? Si
m’ho permeteu, dedicaré unes “Fronteres” a intentar
aclarir-me una mica sobre el paper de l’educació a la
nostra societat. Unes reflexions que no pretenen ser res
més que uns apunts.

text JOAN HERAS

Apunts sobre educació Fronteres
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BENICARLÓ ES COMPROMET AMB EL DIA
MUNDIAL CONTRA EL CÀNCER

L'Ajuntament de Benicarló col·labora en la iniciativa que
han posat en marxa els alumnes de l'IES Ramón Cid per
sensibilitzar la població amb motiu del Dia Mundial contra
el Càncer. Els alumnes vestiran algunes instal•lacions
municipals amb llaços de colors.

Els alumnes de segon del cicle de Dependència de l'IES
Ramón Cid han posat en marxa una iniciativa de
conscienciació i sensibilització amb motiu del Dia Mundial
contra el Càncer, que es commemora el 4 de febrer. Per tal
de fer més visible aquesta jornada reivindicativa, els
alumnes han decidit col·locar llaços de colors, en
referència als diferents tipus de càncer, en diversos edificis
municipals.

Els llaços es penjaran en el balcó de l'Ajuntament, el
Mercat Municipal i en l'Edifici Gòtic.

RETARD EN L'APARICIÓ DE CASOS DE GRIP

El Centre de Salut Pública de Benicarló ha perllongat la
campanya de vacunació antigripal fins al 15 de febrer. Així
ho ha anunciat el seu director, Fernando Puzo, després de
comprovar que les càlides temperatures d'enguany estan
retardant l'aparició dels casos de grip. D'aquesta manera,
s'intentarà cobrir un possible brot tardà quan arriben les
baixes temperatures, que enguany estan tardant més del
previst.

LA GUÀRDIA CIVIL DETÉ A UNA PERSONA PER
UN DELICTE DE LESIONS GREUS 

Els fets van ocórrer el passat dia 13 de gener en un
establiment hoteler de la localitat de Benicarló, on dues
persones es van embardissar en una discussió. Un dels
implicats va propinar a l'altre un cop de puny a la cara,
deixant-lo inconscient. Diversos clients del local que van
presenciar l'escena, van avisar als serveis mèdics del
SAMU. L'agredit, un baró de 62 anys d'edat i veí de
Benicarló, va ser atés pels serveis sanitaris personats al
lloc. Després d'una primera cura d'urgència, van traslladar
al ferit a l'Hospital Comarcal de Vinarós, des d'on va ser
derivat a l'Hospital Provincial de Castelló, on va haver de
ser intervingut quirúrgicament per dues fractures en la
mandíbula. Per aquest motiu, els agents van iniciar una
investigació per trobar l'agressor, que va donar com
resultat la identificació, localització i detenció del mateix,
tractant-se d'un baró de 35 anys d'edat i nacionalitat
espanyola, com presumpte autor d'un delicte de lesions
greus.

BREUS

El divendres 29 vam celebrar el Dia  Escolar de la No
violència i la Pau. Entre tots els alumnes vam construir dos
elements fonamentals: Un COR i la paraula PAU. Els alumnes
de 4t van oferir  un recull de paraules màgiques per ajudar-
nos a construir-la: 

Solidaritat, Justícia, Llibertat, Igualtat, Amistat, Alegria,
Tolerància, Dignitat, Respecte.

Li donàrem vida al cor gegant fent-lo bategar,  pujant i
baixant els braços, i  gravàrem totes les parules en ell  per a
transmetre-les a poc a poc,  per a que la PAU entrara al nostre
entorn, a la nostra escola, per a ser feliços i tindre PAU AL
COR.

LA PAU CAL QUE SIGA EL NOSTRE VALOR. I EL COR LA
NOSTRA LLAR. 

El cor del Marqués batega per la Pau

text i foto CEIP MarquØs de Benicarl text i fotos Redacci 

Dissabte que ve, dia 6 de febrer, a les 18.30 hores,
s'oferirà, al saló d'actes de Caixa Benicarló, una xerrada a
càrrec d'Ana Blanco, com a delegada de Creu Roja
Espanyola, que tractarà sobre la crisi humanitària dels
refugiats a Grècia.

En la mateixa s'exposarà el treball realitzat per Creu Roja
Internacional en la seua intervenció en la citada crisi
humanitària, així com les experiències personals i sensacions
sobre el terreny d'algú que ha estat en contacte amb les
persones desplaçades.

Ana Blanco és cooperant de Creu Roja Espanyola a nivell
Internacional des de fa diversos anys. Ha participat en
diverses missions: a Sud-amèrica, Nepal i recentment a
Grècia, a causa de diferents situacions d'emergència per
causes naturals o sociopolítiques.

Creu Roja assisteix milions de persones en el món, en les
diferents crisis humanitàries existents, la seua labor i la de
molts voluntaris anònims, és fonamental per al manteniment

dels drets humans i la dignitat de les persones més
vulnerables. La difusió d'aquestes accions ajuden a donar a
conèixer aquesta labor i crear un punt de vista més pròxim
sobre les situacions de crisi humanitària.

Creu Roja: La crisi dels regugiats
text i foto CEIP MarquØs de Benicarl 
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OPINIÓ

EM PERMETRÀ QUE COMENCE AMB UNA OBSERVACIÓ QUE
MÉS D'UN JA LI HAURÀ FET. QUE A LA PORTADA ESCRIGUEN

«JUTGAT» EN COMPTES DE «JUTJAT» ÉS, EFECTIVAMENT, DE
JUSGAT DE GUÀRDIA.

Tant de mestre de valencià que tenen al consell de
redacció i no se'n donen vergonya? No cal ser mestre de
valencià, és cert, per haver vist aquesta errada abans de
llençar la criatura a la impressora i açò vol dir diverses
coses. I no totes negatives. Una, que La Veu es deu fer
amb certes presses i dedueixo per tant que tanquen
l'edició molt tard per tindre'ns a tots al dia. Dues, que
escriuen directament en valencià, sense passar pel filtre de
cap traductor. Tres, que el famós «amo» deu ser una bona
persona perquè, després de comprovar el nyap, no va
agarrar-ne el responsable i li va fer corregir amb un grafo
ben doble totes les portades; al cap i a la fi, em consta que
no se n'imprimeixen més de dues-mil... Quatre, han
permés que per Internet hom exhibira el seu enginy amb
bonics jocs de paraules com ara «jutgos» (o era
«jutgós»?). Cinc, que els lectors d'aquest pamflet som una
secta, perquè ens trobem una falta d'aqueixa magnitud en
qualsevol altra publicació i no la comprem per manca de
seriositat i ens en fotem dient-los sabocs i menyspreadors
del valencià i que si escrigueren en castellà no farien
faltes. 

I ja que estic. Volen fer lo puto favor d'una punyetera
(anava a escriure puta, mire com estic de nerviós!) vegada
de llevar-li l'accent a la paraula «LLIBRERÍA»? Plana,
acabada en vocal, no s'accentua. No s'accentua. Ja n'hi ha
prou d'aquest color, que si fa quatre setmanes que han tret
el llibre dels còmics, quatre setmanes que ho escriuen
malament. 

La portada acaba amb una notícia: «El San Rafael
guanya el premi popular de Pinxos de Carxofa».
Reflexiono. L'altre dia vaig anar a l'esmentat establiment.
Davant d'un opípar esmorzar diversos benicarlandos de
pro es queixaven del maltracte a què sotmet la Sexta   al
Partido Popular,  collons, deien, és que van a saco (sic)
contra el PP, com si els socialistes no feren res. Per tant,
estic en el meu dret d'interpretar que això de «pinxo
popular» deu tindre les seues connotacions polítiques, en
el ben entés que hauran sigut senyors com els que jo vaig
vore els que van votar majoritàriament. A mi la paraula
pinxo (o pintxo que escriuen alguns) m'evoca la definició
del diccionari: «Home que fa gala d’ésser valent, que tracta
d’imposar-se per la seva valentia, infonent por.» Ací al
poble hi havia un home que li deien «lo tio Pinxo»; era un
ferroviari valencià, però valencià, valencià, que de tant en

tant s'identificava ell mateix dient a qui l'escoltara: «Xe,
morts de fam, ací està el Pinxo». I Pinxo se li va quedar.   

Després d'aquests apunts de costumisme local, tornem
amb lo campanar. Ja em perdonarà, però em resulta molt
temptador recórrer novament a una cita del Quixot: «con la
iglesia hemos dado, Sancho». Sí, ja sé que el ingenioso
hidalgo no es referia a l'Església amb majúscula, però a mi
ja em va bé per al cas. Ja es pot posar valenta l'alcaldessa
i tot el consistori en ple que si des la les altes instàncies de
la Jerarquia (eclesial, por supuesto) diuen que allò és
propietat del bisbat de Tortosa, del bisbat de Tortosa serà.
Em penso que ja li vaig comentar un dia què en pensava i
no tinc res més a dir. L'únic patiment que hem de tindre és
per si qualsevol dia els clavills que hi ha es fan grans i no
se'n vol fer càrrec ningú de les despeses... i entre els uns
i els altres ens acaba caient al cap la torre campanario,
com va passar a Rosselló fa uns dies. 

Bé, i moltes notícies importants, i el còmic de les
carxofes, i el jutge (o jutgue) amb el carro de Mercadona, i
la nova executiva de Compromís, i Ximo Solano i no sé
quantes coses més. 

Ja en parlarem, senyora Garcia. 

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

text EL LECTOR

El nou de desembre del 2010 van començar les obres de
construcció de l'aparcament subterrani de la UA-19, en
l'avinguda de Méndez Núñez de Benicarló. Avui, 29 de gener
del 2016, les instal•lacions s'obriran al públic, després de més
de cinc anys des que es van iniciar els treballs i quatre anys
després que finalitzaren, en el 2011.

Per a permetre l'accés, el consistori benicarlando s'ha vist
obligat a invertir un total de 12.552 euros destinats a
condicionar de nou l'espai i restablir el que s'havia desbaratat
en aquest temps per falta d'ús. Xaro Miralles, alcaldessa de
Benicarló, va detallar que “s'ha hagut de revisar els sistemes
de protecció contra incendis” que han suposat una inversió de
1.700 euros. L'ascensor ha hagut de ser també revisat
després que s'inundara a causa de un episodi de fortes
pluges, amb un cost de 3.334 euros. La posada a punt del
grup electrogen ha suposat una inversió de 729 euros, mentre
que la revisió i arranjament de les portes d'accés i eixida a les
instal•lacions ha costat 1.804 euros. El repintat i esborrat de
grafitis, així com la instal•lació de càmeres de seguretat,
completen el capítol de despeses. 

Miralles va anunciar que les instal•lacions s'obrin per un
temps indefinit de manera gratuïta, amb un horari que abasta
des de les vuit del matí a les nou de la nit. Malgrat això, “en el
pressupost del 2016 hi ha una partida per a instal•lar la
barrera d'accés, una garita i tots els elements necessaris per
a convertir-lo en un aparcament de cobrament”. Respecte a la
gestió, l'alcaldessa es va inclinar pel model d'adjudicació per
gestió directa, “a través d'un Pla d'Ocupació de Majors que
ens permeta la creació d'ocupació”. Més tard, es remenarà la
possibilitat que siga la mateixa empresa que gestiona la zona

blava qui es faça càrrec també de les instal•lacions.
L'alcaldessa de Benicarló va recordar la necessitat que la

ciutat té d'aquest tipus d'instal•lacions donat el caràcter
comercial de la mateixa i la falta d'espai en les vies públiques.
Per a acostumar als veïns al seu ús, el consistori barrarà els
solars superiors “perquè els cotxes no seguisquen aparcant
damunt de les voreres i les destrossen”. Les obres de
construcció de l'aparcament subterrani es van incloure en els
plans d'inversió productiva de la Generalitat i ocupen una
superfície de més de 3.000 metres quadrats. La nova
infraestructura té una capacitat per a 120 places
d'aparcament que ajudaran a descongestionar el tràfic del
centre de la ciutat. la inversió va anar de 1.346.789,37 euros.

Obert l’aparcament de la plaça Mossen Tomás

text i foto Nat lia Sanz
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EL BENICARLÓ UNDERGROUND

Resulta una obvietat dir per on
començarem la nostra crònica
tafanera: per la carxofa. I és que el
flaire que es respira des de fa un
parell de setmanes pel poble no ens
deixa cap altra alternativa. A més,
com que ja s'acosten les falles hem
decidit vestir de torrentí els títols de
la secció, per retre pleitesia a la
festa per antonomàsia dels
valencians i als anònims poetes
redactors dels llibrets que han fet
tant per la dignitat de la nostra
llengua. Així, doncs...  

Lo sopà
Xaro, l'alcaldessa, també va

exercir de poliglota i es va dirigir al
personal en perfectes francés i italià,
fent honor a les delegacions
agermanades. I és que les banderes
italiana i francesa també van onejar
a l'Ajuntament. Així, enguany, va
tornar el primer alcalde de Ladispoli
que va visitar Benicarló, i que va
impulsar l'agermanament. L'home,
pel que sabem, es va passar tot el
cap de setmana quedant amb
exregidors i alcaldes. No va deixar
de saludar ni a un dels que
anteriorment havien compartit festa
amb ell. Bona gent.

La torrà 
Sí, senyor, tot un exemple que, si

volen, amb una carxofa (de les de
debò), es pot treballar colze a colze.
Tots els regidors, els de govern i els
d'oposició, es van implicar amb el
Consell Agrari per a fer la torrà,
preparant carxofes, torrant-les i
després repartint-les. El que dèiem,
un excel•lent per a tots atés que,
amb la gentada que hi havia, allí el
personal no donava l'abast. I les
opinions que se senten pel poble
coincideixen amb la nostra: enguany

han destacat molt positivament
l'organització i les novetats
introduïdes.

La demostrà
Ara si que ve quan la maten. Allí

que fan formar als regidors com
quan va vindre Mr Zaplana, en
aquell còmic memorable, a l'entrada
de l'Ajuntament, per a presentar-los
al Molt Honorable morellà. En això
que passa la del protocol i diu que
corbates fora, que així ho han dit
des de Presidència. I pren, coca,
allà que baixa el Molt Honorable del
cotxe oficial... magníficament vestit,
de vint-i-un botons i amb una
corbata ben llampant! Apa, torna a
començar i qui més i qui menys
tornant a posar-se la corbata
corrents. I comença el ball de
salutacions, fent Miralles de mestra
de cerimònies per presentar els
regidors. Bé, fins que arriba al més
happy de la filera, Benjamin Martí,
que li arrea dos palmadetes a
l'esquena mentre li diu: "Home,
Ximo". La cara que van posar
l'alcaldessa i el mateix Presi devia
ser per a vore mentre que, com
aquell que pensa "tierra trágame"
després d'haver ficat la pota, l'altre
s'excusava dient "és que natros ja
hem parlat en alguna ocasió". En fi,
es pensava que estaven de
col•legues... fent canyes amb el
pinxo de carxofa a la mà.  Ai, el que
fa ser novell en aquestes coses
sense pensar que tens al davant el
president de la Generalitat... que et
representa a tu i a tots els
valencians. La mirada de Xaro era
de les que travessaven.

La desfilà
Val a dir que la comitiva oficial,

enguany, era això: oficial.
Encapçalada pel  president, el
primer tinent d'alcalde i el de la
Denominació d'Origen, a més, com
no, de l'alcaldessa, ben mudada: la
veritat siga dita, van alçar
l'admiració o l'interès del públic. Tant
va ser així que, una mica més, i
acaba amb la mà mústia de tant de
donar-la! Primer als restauradors... i
després  a qui li ho demanava. Però
encara l'esperava el refrigeri oficial...
fent-se fotos amb tothom. En fi, allí
passaven tots, alcaldes de tota la
comarca, falleres, reines, regidors,
públic... només hi faltava l'estora
roja! Si ho voleu mirar, sense catifa,
al facebook en teniu totes les
imatges.

La tancà
Deixar les tanques que barren el

pas als vehicles després d'algun
esdeveniment, del tipus que siga, ja
sembla ser més que un problema en
aquest poble. No un problema, una
plaga! Fa unes setmanes ja ho vam
dir, els donem una panissola, i
continuen de la mateixa manera:
acabats els actes, ningú se'n
recorda, de retirar els obstacles. És
com si els que les fiquen tingueren
memòria de peix. Mireu, diumenge
passat, eren les 19:30 de la
vesprada, tot el que tenia a veure
amb la carxofa ja estava més que
passat i repassat, les úniques
carxofes que quedaven eren les
restes als contenidors ubicats a
l'efecte per a replegar el que la gent
no es podia cruspir. Però les

text LA COLLA DE TAFANERS
tanques, com les que hi havia a la
redona de les monges, per no deixar
passar cap vehicle cap el carrer de
Pius XII, allí seguien parades al mig
del carrer impedint el trànsit. I cap
responsable del trànsit, siga
municipal, de la brigada, o els de
Protecció Civil, va tindre els
dallonses de fer-les retirar? Quina
manera de tocar els ídem! Costa
tant portar una llibreteta de quins
han estats els carrers tallats (per allò
de la memòria de peix) i després,
revisar-la i mirar si després ho han
deixat tot, una altra vegada, com
abans? Doncs sembla que no! Ah, i
per cert, el grapat de tanques que
solen deixar al damunt de la illeta de
la cruïlla entre la plaça de la
Constitució, Cèsar Cataldo i Pius
XII... no seria bo que se les
emportaren?  A banda de llevar
visibilitat, no creuen senyors
governants que allí no és el lloc més
idoni per dipositar-les? En fi, que el
cabàs de panissoles ja el poden
amanir a la secció corresponent!

La renovà
Per moltes voltes que hi peguem,

no acabem d'entendre la notícia que
va sortir la setmana passada sobre
que Compromís havia "renovat"
l'executiva local. Hem mirat la foto
que acompanya la notícia i, dels
cinc que hi apareixen, tres són de la
vella escola (algun de molt vella), un
de no tant i una de nova. Com
deien? "Crítics amb les velles
polítiques", " Toca fer neteja..."? No
teniu la sensació que han perdut la
granera? En fi, curiosa, renovació, si
més no. Diràs que s'assembla més
a la renovació que proposa Mariano
Rajoy: fer un govern amb el PP i el
PSOE. Caldria fer un esforç per
procurar que les cares noves que
han donat certa aparença pública de
renovació a l'agrupació local també
estigueren presents en l'òrgan de
decisió més important del partit a la
ciutat. O potser ens equivoquem i no
cal que siga així, qui ho sap, això?

La confrontà
Ja voreu com la setmana que ve

ens contestarà el lector dient-nos
que li xafem la guitarra. Tal volta,
una mica de raó té, però és que hi
ha coses que no les pots deixar de
dir, i en aquest cas la història del

campanar, sembla que l'hauran
d'acabar escrivint els jutges. El
bisbat encaparrat que el campanar
és seu, i l'alcaldessa en el contrari,
que des de temps immemorials és
del poble, que per això es paguen
tots els impostos i despeses des de
l'Ajuntament. I ací nosaltres, mirant-
nos-ho des de la barrera, sense
entendre massa bé què deu tindre
aquesta torre que porta tanta
confrontació (un pou de petroli al
subsòl?). I clar, quan dos són cabuts
el resultat acaba... als jutjats. Algú li
ha demanat opinió a Xurrimango?
Potser que com en un trist judici de
separació, li demanen amb quin
progenitor prefereix passar la
setmana escolar i amb quin es
vacances de Nadal...

La Cuencà
Canviem una mica de tema i

mireu la imatge que ens han enviat
que, suposem que deu anar per allò
que sempre manen els mateixos,
els que tenen la força... dels diners.
El símil, si més no, és curiós,
sempre acabes pagant. Però a
nosaltres el que ens interessa no és
precisament això (ho tenim clar, qui
té els diners o la força de les armes,

les dos coses són sinònimes, ha fet,
fa i farà, el que li dóna la gana), el
que ens interessa és el comentari
que surt al final. Millor dit, qui signa
el comentari que surt al final. Doncs
sí, el nostre enyorat i exregidor
Antonio Cuenca. L'eminentíssim
faraó de La Veu, Kuen-ka, que torna
després del seu pelegrinatge... pel
riu sec. I clar, "genio y figura", no en
pot fer més, ens delecta amb un
dels seus comentaris insuperables:
"No es cierto, hay que
documentarse". Clar, i nosaltres,
que de papers no n'entenem massa,
ens hem quedat com a bocabadats
intentant esbrinar a què es refereix.
Deu ser que a l'edat mitjana, com
ara, l'autoconsum també estava
prohibit? S'havia de pagar un
peatge al senyor feudal, al més pur
estil de les elèctriques d'ara? O pot
ser que les elèctriques d'ara siguen
els senyors feudals del segle XXI?
Tan poquet hem canviat? Quanta
falta ens fa la seua saviesa
insondable, capaç d'albirar des de
les fondàries de l'edat mitjana fins a
la tecnologia més esmolada del
temps present. 

ve de la p gina anterior



E L S   TA FA N E R S

pàgina 10                                                                                                                                                   la veu de Benicarló                                                                                                                                                      pàgina 11 

EL BENICARLÓ UNDERGROUND

Resulta una obvietat dir per on
començarem la nostra crònica
tafanera: per la carxofa. I és que el
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tant per la dignitat de la nostra
llengua. Així, doncs...  

Lo sopà
Xaro, l'alcaldessa, també va

exercir de poliglota i es va dirigir al
personal en perfectes francés i italià,
fent honor a les delegacions
agermanades. I és que les banderes
italiana i francesa també van onejar
a l'Ajuntament. Així, enguany, va
tornar el primer alcalde de Ladispoli
que va visitar Benicarló, i que va
impulsar l'agermanament. L'home,
pel que sabem, es va passar tot el
cap de setmana quedant amb
exregidors i alcaldes. No va deixar
de saludar ni a un dels que
anteriorment havien compartit festa
amb ell. Bona gent.

La torrà 
Sí, senyor, tot un exemple que, si

volen, amb una carxofa (de les de
debò), es pot treballar colze a colze.
Tots els regidors, els de govern i els
d'oposició, es van implicar amb el
Consell Agrari per a fer la torrà,
preparant carxofes, torrant-les i
després repartint-les. El que dèiem,
un excel•lent per a tots atés que,
amb la gentada que hi havia, allí el
personal no donava l'abast. I les
opinions que se senten pel poble
coincideixen amb la nostra: enguany

han destacat molt positivament
l'organització i les novetats
introduïdes.

La demostrà
Ara si que ve quan la maten. Allí

que fan formar als regidors com
quan va vindre Mr Zaplana, en
aquell còmic memorable, a l'entrada
de l'Ajuntament, per a presentar-los
al Molt Honorable morellà. En això
que passa la del protocol i diu que
corbates fora, que així ho han dit
des de Presidència. I pren, coca,
allà que baixa el Molt Honorable del
cotxe oficial... magníficament vestit,
de vint-i-un botons i amb una
corbata ben llampant! Apa, torna a
començar i qui més i qui menys
tornant a posar-se la corbata
corrents. I comença el ball de
salutacions, fent Miralles de mestra
de cerimònies per presentar els
regidors. Bé, fins que arriba al més
happy de la filera, Benjamin Martí,
que li arrea dos palmadetes a
l'esquena mentre li diu: "Home,
Ximo". La cara que van posar
l'alcaldessa i el mateix Presi devia
ser per a vore mentre que, com
aquell que pensa "tierra trágame"
després d'haver ficat la pota, l'altre
s'excusava dient "és que natros ja
hem parlat en alguna ocasió". En fi,
es pensava que estaven de
col•legues... fent canyes amb el
pinxo de carxofa a la mà.  Ai, el que
fa ser novell en aquestes coses
sense pensar que tens al davant el
president de la Generalitat... que et
representa a tu i a tots els
valencians. La mirada de Xaro era
de les que travessaven.

La desfilà
Val a dir que la comitiva oficial,

enguany, era això: oficial.
Encapçalada pel  president, el
primer tinent d'alcalde i el de la
Denominació d'Origen, a més, com
no, de l'alcaldessa, ben mudada: la
veritat siga dita, van alçar
l'admiració o l'interès del públic. Tant
va ser així que, una mica més, i
acaba amb la mà mústia de tant de
donar-la! Primer als restauradors... i
després  a qui li ho demanava. Però
encara l'esperava el refrigeri oficial...
fent-se fotos amb tothom. En fi, allí
passaven tots, alcaldes de tota la
comarca, falleres, reines, regidors,
públic... només hi faltava l'estora
roja! Si ho voleu mirar, sense catifa,
al facebook en teniu totes les
imatges.

La tancà
Deixar les tanques que barren el

pas als vehicles després d'algun
esdeveniment, del tipus que siga, ja
sembla ser més que un problema en
aquest poble. No un problema, una
plaga! Fa unes setmanes ja ho vam
dir, els donem una panissola, i
continuen de la mateixa manera:
acabats els actes, ningú se'n
recorda, de retirar els obstacles. És
com si els que les fiquen tingueren
memòria de peix. Mireu, diumenge
passat, eren les 19:30 de la
vesprada, tot el que tenia a veure
amb la carxofa ja estava més que
passat i repassat, les úniques
carxofes que quedaven eren les
restes als contenidors ubicats a
l'efecte per a replegar el que la gent
no es podia cruspir. Però les

text LA COLLA DE TAFANERS
tanques, com les que hi havia a la
redona de les monges, per no deixar
passar cap vehicle cap el carrer de
Pius XII, allí seguien parades al mig
del carrer impedint el trànsit. I cap
responsable del trànsit, siga
municipal, de la brigada, o els de
Protecció Civil, va tindre els
dallonses de fer-les retirar? Quina
manera de tocar els ídem! Costa
tant portar una llibreteta de quins
han estats els carrers tallats (per allò
de la memòria de peix) i després,
revisar-la i mirar si després ho han
deixat tot, una altra vegada, com
abans? Doncs sembla que no! Ah, i
per cert, el grapat de tanques que
solen deixar al damunt de la illeta de
la cruïlla entre la plaça de la
Constitució, Cèsar Cataldo i Pius
XII... no seria bo que se les
emportaren?  A banda de llevar
visibilitat, no creuen senyors
governants que allí no és el lloc més
idoni per dipositar-les? En fi, que el
cabàs de panissoles ja el poden
amanir a la secció corresponent!

La renovà
Per moltes voltes que hi peguem,

no acabem d'entendre la notícia que
va sortir la setmana passada sobre
que Compromís havia "renovat"
l'executiva local. Hem mirat la foto
que acompanya la notícia i, dels
cinc que hi apareixen, tres són de la
vella escola (algun de molt vella), un
de no tant i una de nova. Com
deien? "Crítics amb les velles
polítiques", " Toca fer neteja..."? No
teniu la sensació que han perdut la
granera? En fi, curiosa, renovació, si
més no. Diràs que s'assembla més
a la renovació que proposa Mariano
Rajoy: fer un govern amb el PP i el
PSOE. Caldria fer un esforç per
procurar que les cares noves que
han donat certa aparença pública de
renovació a l'agrupació local també
estigueren presents en l'òrgan de
decisió més important del partit a la
ciutat. O potser ens equivoquem i no
cal que siga així, qui ho sap, això?

La confrontà
Ja voreu com la setmana que ve

ens contestarà el lector dient-nos
que li xafem la guitarra. Tal volta,
una mica de raó té, però és que hi
ha coses que no les pots deixar de
dir, i en aquest cas la història del

campanar, sembla que l'hauran
d'acabar escrivint els jutges. El
bisbat encaparrat que el campanar
és seu, i l'alcaldessa en el contrari,
que des de temps immemorials és
del poble, que per això es paguen
tots els impostos i despeses des de
l'Ajuntament. I ací nosaltres, mirant-
nos-ho des de la barrera, sense
entendre massa bé què deu tindre
aquesta torre que porta tanta
confrontació (un pou de petroli al
subsòl?). I clar, quan dos són cabuts
el resultat acaba... als jutjats. Algú li
ha demanat opinió a Xurrimango?
Potser que com en un trist judici de
separació, li demanen amb quin
progenitor prefereix passar la
setmana escolar i amb quin es
vacances de Nadal...

La Cuencà
Canviem una mica de tema i

mireu la imatge que ens han enviat
que, suposem que deu anar per allò
que sempre manen els mateixos,
els que tenen la força... dels diners.
El símil, si més no, és curiós,
sempre acabes pagant. Però a
nosaltres el que ens interessa no és
precisament això (ho tenim clar, qui
té els diners o la força de les armes,

les dos coses són sinònimes, ha fet,
fa i farà, el que li dóna la gana), el
que ens interessa és el comentari
que surt al final. Millor dit, qui signa
el comentari que surt al final. Doncs
sí, el nostre enyorat i exregidor
Antonio Cuenca. L'eminentíssim
faraó de La Veu, Kuen-ka, que torna
després del seu pelegrinatge... pel
riu sec. I clar, "genio y figura", no en
pot fer més, ens delecta amb un
dels seus comentaris insuperables:
"No es cierto, hay que
documentarse". Clar, i nosaltres,
que de papers no n'entenem massa,
ens hem quedat com a bocabadats
intentant esbrinar a què es refereix.
Deu ser que a l'edat mitjana, com
ara, l'autoconsum també estava
prohibit? S'havia de pagar un
peatge al senyor feudal, al més pur
estil de les elèctriques d'ara? O pot
ser que les elèctriques d'ara siguen
els senyors feudals del segle XXI?
Tan poquet hem canviat? Quanta
falta ens fa la seua saviesa
insondable, capaç d'albirar des de
les fondàries de l'edat mitjana fins a
la tecnologia més esmolada del
temps present. 

ve de la p gina anterior
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EM PERMETRÀ QUE COMENCE AMB UNA OBSERVACIÓ QUE
MÉS D'UN JA LI HAURÀ FET. QUE A LA PORTADA ESCRIGUEN

«JUTGAT» EN COMPTES DE «JUTJAT» ÉS, EFECTIVAMENT, DE
JUSGAT DE GUÀRDIA.

Tant de mestre de valencià que tenen al consell de
redacció i no se'n donen vergonya? No cal ser mestre de
valencià, és cert, per haver vist aquesta errada abans de
llençar la criatura a la impressora i açò vol dir diverses
coses. I no totes negatives. Una, que La Veu es deu fer
amb certes presses i dedueixo per tant que tanquen
l'edició molt tard per tindre'ns a tots al dia. Dues, que
escriuen directament en valencià, sense passar pel filtre de
cap traductor. Tres, que el famós «amo» deu ser una bona
persona perquè, després de comprovar el nyap, no va
agarrar-ne el responsable i li va fer corregir amb un grafo
ben doble totes les portades; al cap i a la fi, em consta que
no se n'imprimeixen més de dues-mil... Quatre, han
permés que per Internet hom exhibira el seu enginy amb
bonics jocs de paraules com ara «jutgos» (o era
«jutgós»?). Cinc, que els lectors d'aquest pamflet som una
secta, perquè ens trobem una falta d'aqueixa magnitud en
qualsevol altra publicació i no la comprem per manca de
seriositat i ens en fotem dient-los sabocs i menyspreadors
del valencià i que si escrigueren en castellà no farien
faltes. 

I ja que estic. Volen fer lo puto favor d'una punyetera
(anava a escriure puta, mire com estic de nerviós!) vegada
de llevar-li l'accent a la paraula «LLIBRERÍA»? Plana,
acabada en vocal, no s'accentua. No s'accentua. Ja n'hi ha
prou d'aquest color, que si fa quatre setmanes que han tret
el llibre dels còmics, quatre setmanes que ho escriuen
malament. 

La portada acaba amb una notícia: «El San Rafael
guanya el premi popular de Pinxos de Carxofa».
Reflexiono. L'altre dia vaig anar a l'esmentat establiment.
Davant d'un opípar esmorzar diversos benicarlandos de
pro es queixaven del maltracte a què sotmet la Sexta   al
Partido Popular,  collons, deien, és que van a saco (sic)
contra el PP, com si els socialistes no feren res. Per tant,
estic en el meu dret d'interpretar que això de «pinxo
popular» deu tindre les seues connotacions polítiques, en
el ben entés que hauran sigut senyors com els que jo vaig
vore els que van votar majoritàriament. A mi la paraula
pinxo (o pintxo que escriuen alguns) m'evoca la definició
del diccionari: «Home que fa gala d’ésser valent, que tracta
d’imposar-se per la seva valentia, infonent por.» Ací al
poble hi havia un home que li deien «lo tio Pinxo»; era un
ferroviari valencià, però valencià, valencià, que de tant en

tant s'identificava ell mateix dient a qui l'escoltara: «Xe,
morts de fam, ací està el Pinxo». I Pinxo se li va quedar.   

Després d'aquests apunts de costumisme local, tornem
amb lo campanar. Ja em perdonarà, però em resulta molt
temptador recórrer novament a una cita del Quixot: «con la
iglesia hemos dado, Sancho». Sí, ja sé que el ingenioso
hidalgo no es referia a l'Església amb majúscula, però a mi
ja em va bé per al cas. Ja es pot posar valenta l'alcaldessa
i tot el consistori en ple que si des la les altes instàncies de
la Jerarquia (eclesial, por supuesto) diuen que allò és
propietat del bisbat de Tortosa, del bisbat de Tortosa serà.
Em penso que ja li vaig comentar un dia què en pensava i
no tinc res més a dir. L'únic patiment que hem de tindre és
per si qualsevol dia els clavills que hi ha es fan grans i no
se'n vol fer càrrec ningú de les despeses... i entre els uns
i els altres ens acaba caient al cap la torre campanario,
com va passar a Rosselló fa uns dies. 

Bé, i moltes notícies importants, i el còmic de les
carxofes, i el jutge (o jutgue) amb el carro de Mercadona, i
la nova executiva de Compromís, i Ximo Solano i no sé
quantes coses més. 

Ja en parlarem, senyora Garcia. 

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

text EL LECTOR

El nou de desembre del 2010 van començar les obres de
construcció de l'aparcament subterrani de la UA-19, en
l'avinguda de Méndez Núñez de Benicarló. Avui, 29 de gener
del 2016, les instal•lacions s'obriran al públic, després de més
de cinc anys des que es van iniciar els treballs i quatre anys
després que finalitzaren, en el 2011.

Per a permetre l'accés, el consistori benicarlando s'ha vist
obligat a invertir un total de 12.552 euros destinats a
condicionar de nou l'espai i restablir el que s'havia desbaratat
en aquest temps per falta d'ús. Xaro Miralles, alcaldessa de
Benicarló, va detallar que “s'ha hagut de revisar els sistemes
de protecció contra incendis” que han suposat una inversió de
1.700 euros. L'ascensor ha hagut de ser també revisat
després que s'inundara a causa de un episodi de fortes
pluges, amb un cost de 3.334 euros. La posada a punt del
grup electrogen ha suposat una inversió de 729 euros, mentre
que la revisió i arranjament de les portes d'accés i eixida a les
instal•lacions ha costat 1.804 euros. El repintat i esborrat de
grafitis, així com la instal•lació de càmeres de seguretat,
completen el capítol de despeses. 

Miralles va anunciar que les instal•lacions s'obrin per un
temps indefinit de manera gratuïta, amb un horari que abasta
des de les vuit del matí a les nou de la nit. Malgrat això, “en el
pressupost del 2016 hi ha una partida per a instal•lar la
barrera d'accés, una garita i tots els elements necessaris per
a convertir-lo en un aparcament de cobrament”. Respecte a la
gestió, l'alcaldessa es va inclinar pel model d'adjudicació per
gestió directa, “a través d'un Pla d'Ocupació de Majors que
ens permeta la creació d'ocupació”. Més tard, es remenarà la
possibilitat que siga la mateixa empresa que gestiona la zona

blava qui es faça càrrec també de les instal•lacions.
L'alcaldessa de Benicarló va recordar la necessitat que la

ciutat té d'aquest tipus d'instal•lacions donat el caràcter
comercial de la mateixa i la falta d'espai en les vies públiques.
Per a acostumar als veïns al seu ús, el consistori barrarà els
solars superiors “perquè els cotxes no seguisquen aparcant
damunt de les voreres i les destrossen”. Les obres de
construcció de l'aparcament subterrani es van incloure en els
plans d'inversió productiva de la Generalitat i ocupen una
superfície de més de 3.000 metres quadrats. La nova
infraestructura té una capacitat per a 120 places
d'aparcament que ajudaran a descongestionar el tràfic del
centre de la ciutat. la inversió va anar de 1.346.789,37 euros.

Obert l’aparcament de la plaça Mossen Tomás

text i foto Nat lia Sanz
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BENICARLÓ ES COMPROMET AMB EL DIA
MUNDIAL CONTRA EL CÀNCER

L'Ajuntament de Benicarló col·labora en la iniciativa que
han posat en marxa els alumnes de l'IES Ramón Cid per
sensibilitzar la població amb motiu del Dia Mundial contra
el Càncer. Els alumnes vestiran algunes instal•lacions
municipals amb llaços de colors.

Els alumnes de segon del cicle de Dependència de l'IES
Ramón Cid han posat en marxa una iniciativa de
conscienciació i sensibilització amb motiu del Dia Mundial
contra el Càncer, que es commemora el 4 de febrer. Per tal
de fer més visible aquesta jornada reivindicativa, els
alumnes han decidit col·locar llaços de colors, en
referència als diferents tipus de càncer, en diversos edificis
municipals.

Els llaços es penjaran en el balcó de l'Ajuntament, el
Mercat Municipal i en l'Edifici Gòtic.

RETARD EN L'APARICIÓ DE CASOS DE GRIP

El Centre de Salut Pública de Benicarló ha perllongat la
campanya de vacunació antigripal fins al 15 de febrer. Així
ho ha anunciat el seu director, Fernando Puzo, després de
comprovar que les càlides temperatures d'enguany estan
retardant l'aparició dels casos de grip. D'aquesta manera,
s'intentarà cobrir un possible brot tardà quan arriben les
baixes temperatures, que enguany estan tardant més del
previst.

LA GUÀRDIA CIVIL DETÉ A UNA PERSONA PER
UN DELICTE DE LESIONS GREUS 

Els fets van ocórrer el passat dia 13 de gener en un
establiment hoteler de la localitat de Benicarló, on dues
persones es van embardissar en una discussió. Un dels
implicats va propinar a l'altre un cop de puny a la cara,
deixant-lo inconscient. Diversos clients del local que van
presenciar l'escena, van avisar als serveis mèdics del
SAMU. L'agredit, un baró de 62 anys d'edat i veí de
Benicarló, va ser atés pels serveis sanitaris personats al
lloc. Després d'una primera cura d'urgència, van traslladar
al ferit a l'Hospital Comarcal de Vinarós, des d'on va ser
derivat a l'Hospital Provincial de Castelló, on va haver de
ser intervingut quirúrgicament per dues fractures en la
mandíbula. Per aquest motiu, els agents van iniciar una
investigació per trobar l'agressor, que va donar com
resultat la identificació, localització i detenció del mateix,
tractant-se d'un baró de 35 anys d'edat i nacionalitat
espanyola, com presumpte autor d'un delicte de lesions
greus.

BREUS

El divendres 29 vam celebrar el Dia  Escolar de la No
violència i la Pau. Entre tots els alumnes vam construir dos
elements fonamentals: Un COR i la paraula PAU. Els alumnes
de 4t van oferir  un recull de paraules màgiques per ajudar-
nos a construir-la: 

Solidaritat, Justícia, Llibertat, Igualtat, Amistat, Alegria,
Tolerància, Dignitat, Respecte.

Li donàrem vida al cor gegant fent-lo bategar,  pujant i
baixant els braços, i  gravàrem totes les parules en ell  per a
transmetre-les a poc a poc,  per a que la PAU entrara al nostre
entorn, a la nostra escola, per a ser feliços i tindre PAU AL
COR.

LA PAU CAL QUE SIGA EL NOSTRE VALOR. I EL COR LA
NOSTRA LLAR. 

El cor del Marqués batega per la Pau

text i foto CEIP MarquØs de Benicarl text i fotos Redacci 

Dissabte que ve, dia 6 de febrer, a les 18.30 hores,
s'oferirà, al saló d'actes de Caixa Benicarló, una xerrada a
càrrec d'Ana Blanco, com a delegada de Creu Roja
Espanyola, que tractarà sobre la crisi humanitària dels
refugiats a Grècia.

En la mateixa s'exposarà el treball realitzat per Creu Roja
Internacional en la seua intervenció en la citada crisi
humanitària, així com les experiències personals i sensacions
sobre el terreny d'algú que ha estat en contacte amb les
persones desplaçades.

Ana Blanco és cooperant de Creu Roja Espanyola a nivell
Internacional des de fa diversos anys. Ha participat en
diverses missions: a Sud-amèrica, Nepal i recentment a
Grècia, a causa de diferents situacions d'emergència per
causes naturals o sociopolítiques.

Creu Roja assisteix milions de persones en el món, en les
diferents crisis humanitàries existents, la seua labor i la de
molts voluntaris anònims, és fonamental per al manteniment

dels drets humans i la dignitat de les persones més
vulnerables. La difusió d'aquestes accions ajuden a donar a
conèixer aquesta labor i crear un punt de vista més pròxim
sobre les situacions de crisi humanitària.

Creu Roja: La crisi dels regugiats
text i foto CEIP MarquØs de Benicarl 
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La Traviata arriba al Principal de Castelló per San Valentí. I
pujarà  al Cor da Capo a l’escenari, juntament amb l’Orquestra
Lírica de Castelló i un bon grapat de solistes. El Teatre
Principal de Castelló acull aquesta òpera en tres actes amb
libreto de Francesco Maria Piave, basat en La dama de les
camelias d'Alexandre Dumas, i música de Verdi que va tenir la
seua primera estrena el 1853 en el Teatre La Fenice de
Venècia.  En aquesta producció la veu protagonista serà la de
la soprano castellonenca Sandra Ferró en el paper de Violetta.
A ella se sumen dues veus principals masculines interpretades
per dos cantants valencians: el tenor Mario Corberán, en el
paper del seu estimat Alfredo, i la del baríton, Manuel Mas,
com Germont. La Orquestra Lírica amb quasi 40 dels seus
instrumentistes, nombre ajustat a la grandària del lloc per a
l'orquestra, farà sonar la partitura de Verdi al costat de les veus
d'altres sis cantants que completen el repartiment, sumats al
Cor Da  Capo de Benicarló i el Ballet Llum d’Orient de
Castelló. Elegància i detallisme conceptual són els dos punts
forts de l'escenografia, que és, sens dubte, un valor destacat
en aquest muntatge de La Traviata. El projecte escenogràfic
va ser triat  entre estudiants de  l’Escola d’Art i Superior de
Disseny de Castelló. Així mateix, la gràfica anunciadora de
l'espectacle ha estat fruit d'altre concurs, aquesta vegada
realitzat entre els alumnes de Gràfica Publicitària. 

El Cor Da Capo amb La Traviata

text i fotos Nat lia Sanz

La vicepresidenta del Consell, Mònica Oltra, va estar  a
Benicarló visitant les instal·lacions de l'Institut Valencià d'Acció
Social (IVAS) El Maestrat. Oltra ha aprofitat per visitar
l'Ajuntament, on va estar rebuda per l'alcaldessa de Benicarló,
Xaro Miralles.

En el marc de les visites que la vicepresidenta del Consell,
Mònica Oltra, està realitzant als centres que treballen amb
persones amb diversitat funcional, la vicepresidenta va visitar
l'IVAS El Maestrat (Institut Valencià d'Acció Social), per
conèixer de primera mà com es pot millorar el treball amb les
persones amb diversitat funcional. Segons Oltra, «tal i com
ens vam comprometre a través del Pacte del Botànic, el nostre
primer objectiu era i és rescatar persones, i les persones amb
més vulnerabilitat són prioritàries».

Abans d'acudir a les instal·lacions del Centre Ocupacional,
la vicepresidenta va visitar l'Ajuntament, on va estar rebuda
per de l'alcaldessa, Xaro Miralles, i part de l'equip de govern.
Oltra va aprofitar per recordar que «a partir de l'1 de gener, tant
les persones majors com les que tenen diversitat funcional ja
no copaguen ni els medicaments ni tampoc els centres
diürns». «A més -vas insistir-, en els centres residencials hem
tornat als usuaris la paga extraordinària, que abans se'ls
confiscava, i he augmentat els diners de què poden disposar
les persones per a tindre una vida digna».

L'alcaldessa de Benicarló, per la seua banda, ha manifestat
«l'orgull de tindre aquí a la vicepresidenta del Consell» i ha

recordat a Oltra que Benicarló és un municipi profundament
compromés amb els serveis socials i que compta amb cinc
centres destinats tant a persones majors com a persones amb
diversitat funcional (Centre Geriàtric, Centre de Dia per a
Persones Majors Dependents, Residència Sant Francesc,
Residència El Collet i Centre de Dia El Collet).

La Presidenta del Consell, Monica Oltra, visita Benicarló

text i fotos Vicent Ferrer

La setmana passada, en una tertúlia radiofònica,
reflexionaven sobre el masclisme existent a la nostra
societat i, d’una manera molt especial, focalitzaven
l’atenció en el tracte que reben per part d’alguns
comentaristes suposadament educats i a les xarxes socials
les dones que són molt visibles –pel lloc que ocupen o per
la seva implicació en determinades lluites-   a l‘escenari
polític. Els comentaris i les reflexions sobre aquesta
qüestió arrencaven de l’acte que havien fet el dia anterior
les dones de la CUP i de l’esquerra independentista en
què, d’una manera ben punyent i clara, enllaçaven els
insults masclistes que han rebut darrerament –molt sovint
sota el pseudoanonimat que ofereixen les xarxes socials-
amb el seu compromís com a lluitadores pels drets socials,
nacionals i personals. Si no heu vist i sentit el vídeo a
youtube –que us el recomano vivament- aquí copio la
transcripció que ha sortit als
mitjans  de les breus però clares
intervencions de les cinc
diputades de la CUP en aquest
acte:

“Sóc la Gabriela Serra i sóc
vella, lletja i grassa, però vull
que se'm jutgi per arribar als 64
anys lluitant incansablement pel
manteniment de la vida, per la
dignitat de totes les persones i
pobles i per la llibertat i la
solidaritat amb el conjunt de la
humanitat". "Sóc la Mireia Boya
i m'han dit 'perra sarnosíssima'
per defensar el territori i parlar
en occità a les institucions". "Em
dic Eulàlia Reguant i sóc
retardada, estúpida i tonta per
defensar un sistema de salut
100% públic i una educació
catalana i de qualitat". "Sóc
l'Anna Gabriel i sóc una puta,
traïdora, amargada i malfollada,
i l'únic que venia a fer era
defensar uns Països Catalans
lliures, socialistes i feministes". "Sóc la Mireia Vehí i a mi
encara no m'ha tocat el rebre, però vull que se'm jutgi per
la nostra denúncia de les vulneracions dels drets humans i
no per la meva talla de pantalons". 

Què us sembla? Aquesta és una mostra estrictament
verídica i ben representativa dels “comentaris” que han de
sentir moltes dones polítiques  quan algú discrepa dels
plantejaments que defensen. Evidentment, aquesta
expressió de masclisme i de mala educació no la pateixen

només les diputades de la CUP al Parlament de Catalunya
sinó que totes les dones que fan política,  sigui del color
que sigui, han rebut en algun moment  crítiques a un
aspecte del seu cos, de la seva manera de vestir, en fi, de
la seva condició de dona quan allò que suposadament
pretenia la crítica era qüestionar alguna de les seves idees,
dels seus plantejaments polítics, de les seves decisions.
L’insult –i sovint l’insult amagat en el pseudoanonimat- no
és una pràctica diguem-ne de crítica política que pateixen
exclusivament  les dones, està clar, però sí que és cert que
les dones reben una càrrega de mala llet que evidencia la
seriosa dificultat d’acceptar per part d’una franja -no sé si
massa gran de la població- que les dones juguin un paper
en condicions d’igualtat amb els homes  en àmbits públics
i d’influència com la política o les finances -àmbits de poder
que tradicionalment han estat i segueixen essent
majoritàriament masculins.

Ara bé, allò que em va fer
escoltar encara amb més
atenció  les reflexions dels
tertulians i tertulianes va ser la
referència a l’educació com a
eina per a combatre el
masclisme. L’escola –deien- ha
de ser –i en molts casos és així,
certament- un espai de
creixement en la igualtat i en el
respecte. Però una exdiputada
de la CUP que fa ara de
tertuliana va apuntar que, si bé
és cert que l’educació és una
peça clau per poder combatre el
masclisme, cal capgirar i
superar estructures patriarcals
profundes que encara formen
part de la nostra societat. El fet
és que, efectivament, massa
sovint atribuïm a les estructures
educatives la responsabilitat de
formar unes noves generacions
que esdevinguin, d’aquí a uns
anys, uns ciutadans i ciutadanes
plens de valors positius.

La pregunta esdevé senzilla en la seva formulació
però molt complexa pel que fa a les possibles i diverses
respostes: ¿quin paper té l’educació en la transformació
d’una societat, en la superació d’estereotips masclistes? Si
m’ho permeteu, dedicaré unes “Fronteres” a intentar
aclarir-me una mica sobre el paper de l’educació a la
nostra societat. Unes reflexions que no pretenen ser res
més que uns apunts.

text JOAN HERAS

Apunts sobre educació Fronteres
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EL TEMA LOCAL

El dia 14 de febrer el convent de clausura de les Mares
concepcionistes de Benicarló tancarà definitivament les seues
portes. Ho farà després d'anys lluitant contra la falta de
vocacions, que han minvat el nombre de monges que vivien
en les instal•lacions del carrer Cabanes. Aquesta mateixa
setmana, les Monges tancades, feien les maletes i
traslladaven els seus estris en camions de mudança al seu
nou convent a Logronyo. El pròxim 13 de febrer el bisbe de la
diòcesi de Tortosa presidirà la missa concelebrada amb la qual
la ciutat acomiadarà a les poques religioses que en aquests
moments encara viuen a les instal•lacions. Es tancarà
d'aquesta manera una relació entre l'ordre religiosa i la ciutat,
que es va iniciar en 1886. Cent trenta anys en els quals
ambdós camins han estat units i que la falta de vocació
separarà. Ni els intents de portar novícies d'altres països han
pogut remuntar aquesta falta. 

Les primeres notícies sobre la possibilitat del tancament del
convent van saltar al gener del passat any, quan va començar
a circular la remor per la població. Les religioses han intentat
que l'immens convent no es tanque i que es llogara. Fins i tot
el grup municipal de Ciutadans va redactar una moció
proposant al consistori el lloguer de l'immoble per a destinar-
lo a dependències municipals. El punt, no obstant això, no va
ser acceptat en l'ordre del dia al mancar del permís de les

propietàries per a plantejar aquesta possibilitat davant el ple.
Les germanes més ancianes ja van ser traslladades fa uns
mesos a la casa que l'ordre té a Logronyo, molt més moderna
i condicionada que el convent benicarlando. Les mares
concepcionistes, des de la seua arribada a la ciutat, han tingut
un gran calat en la societat ja que en el seu temple se celebren
amb regularitat oficis religiosos. Cal recordar que amb motiu
del tancament de l'església de Sant Bartomeu per a acollir
l'exposició La Llum dels Imatges, van custodiar algunes de les
imatges del temple. Entre elles, la de Sant Antoni, la festivitat
de la qual es va celebrar recentment. En l'església encara es
rendeix culte  a Jesús en la Columna, que possessiona en
Setmana Santa pels carrers de la ciutat.

La Comunitat Educativa del CP Mestre Francesc Català
varem celebrar el Dia Internacional de la Pau i la No Violència 

Aquest any, com l'escola, compleix 50 anys, i es va decidir
que el tema central fora 50 ANYS DE PAU A L'ESCOLA,  així
cada nivell va recordar alguns temes tractats en edicions
anteriors: Nobels de la pau, Ongs, personatges de pau,....

El divendres 29 de gener pel matí es va muntar el mural
realitzat entre totes les classes i representants de les mateixes

van explicar a la resta de companys el que havíem treballat. A
continuació es va llegir el manifest per la pau i, finalment,
alumnes de cinquè i sisè varen interpretar l'himne a la joia.

Per la tarde primer de tot es va visitar l'exposició de dolços
multiculturals que venim fent des de fa més de 10 anys per
commemorar el Dia de la Pau, després tots al pati varem fer
un mantra per la pau i varem soltar 20 globus amb els nostres
desitjos que la pau siga una realitat i no una utopia.

A continuació per nivells es va fer la degustació dels dolços
i finalment els familiars de l'alumnat també varen poder gaudir
dels mateixos.

Se’n van les monges tancades

text i foto Nat lia Sanz

text i foto Nat lia Sanz

de la Carxofa. Tancava la nit un ball popular celebrat en la
carpa que, per primera vegada, s'ha instal•lat en la plaça de la
Constitució. Al llarg de la jornada, s'inaugurava la nova
rotonda amb el monument a la carxofa en la carretera de Càlig
i s'obria al públic un mercat de productes artesanals.

ELS MIL SABORS DE LA CARXOFA SEDUEIXEN
PALADARS 

Milers de persones van envair diumenge el centre de la
ciutat per a participar en la més multitudinària Demostració
Gastronòmica que es recorda a la ciutat. Atrets pels potents
bufés que els restauradores locals van preparar, la reina del
camp benicarlando es va coronar com l'hortalissa més
atractiva de la província de Castelló. No en va és l'única que
ostenta el guardó de Denominació d'Origen. Això, unit al
potencial creador dels xefs de la ciutat, va fer la resta. A
primera hora del matí, es va tancar el centre de la ciutat per a
facilitar el complicat muntatge dels aparadors que van servir
per a presentar davant els comensals les milers de
possibilitats que té en la cuina la carxofa de Benicarló. Des
d'arrossos combinats amb marisc, a sopes amb altres
hortalisses, passant pels clàssics amb pollastre o conill. No
van deixar indiferents ningú les receptes dolces, que obrin una
infinitat de possibilitats als atrevits restauradores: xurros amb
xocolata de carxofa o pastissos de diferents tipus que
introdueixen a la flor en receptes clàssiques de pastisseria.
Pel mòdic preu de set euros, s'adquiria un tiquet que donava
dret a la degustació de dos plats més la beguda. A les dotze
del migdia, el centre de la ciutat es va convertir en un
improvisat restaurant a l'aire lliure en el qual els aromes de la
carxofa envaïen la pituïtària col·lectiva i convidaven a degustar
els deliciosos plats.

EL PRESIDENT, A LA FESTA 
El president de la Generalitat, Ximo Puig, presidia la

inauguració de la Demostració Gastronòmica i signava al

Llibre d’honor de l’ajuntament. Puig va advocar per la
col•laboració entre les institucions com eina principal per a
aconseguir "la millora de la vida de les persones" en una
societat "més cohesionada". En aquest sentit, Puig ha dit ser
un "convençut" del municipalisme, atès que des dels
ajuntaments es poden portar a terme "moltes més accions que
influïsquen en els ciutadans que des d'àmbits més llunyans".
El president va destacar el valor de la carxofa com a "símbol
del treball de la terra" d'aquesta localitat. "Tradició i modernitat
és l'essència de Benicarló, una ciutat amb arrels profundes i
l'ambició de representar la millor convivència en un espai en el
qual totes les persones tinguen l'oportunitat de tenir una vida
digna amb treball i benestar". Per aquest motiu, ha posat
l'accent en la necessitat d'ajudar al sector agrari a
modernitzar-se de la mà de, entre altres accions, la creació
d'un pla agroalimentari valencià; i en la voluntat de la
Generalitat de conjuminar esforços entre els sectors públic i
privat.

UNA PROGRAMACIÓ QUE ENCARA CONTINUA
Els actes centrals de la Festa donaran pas aquest

diumenge a un altre clàssic de la programació, com és la Volta
a Peu pels aljubs, que enguany arriba ja a la 14a edició. A les
8.30 hores començarà el recorregut avançat (27 quilòmetres)
i a les 9.00 hores sortiran els participants dels recorregut
intermedi (17 quilòmetres). A les 13.30 hores està prevista
l'arribada i a les 14.00 hores tindrà lloc l'esperada degustació
d'olleta benicarlanda. Les inscripcions es poden formalitzar els
dies 1, 2 i 3 de febrer als locals de la Cambra Agrària de 9.30
a 13.30 i de 17.00 a 20.00 hores, o a través del web www.hj-
fitness.es. El preu de la inscripció són 10 euros, i inclou
samarreta, got reutilitzable, acreditació, assegurança, olleta i
avituallaments.

Després de la Volta a Peu pels Aljubs quedaran encara
pendents algunes competicions esportives i el IV Concurs de
Cuina de la Carxofa de Benicarló organitzat pel Centre
Integrat Públic de Formació Professional, que enguany tindrà
lloc el 18 de febrer.

ve de la pàgina anterior

El CP Francesc Català celebra 50 anys de Pau a l’Escola
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ESPORTS EL TEMA

Consell Agrari i Traver, llavors regidora d'Agricultura, no ho
van dubtar dues vegades: organitzarien una sèrie de festejos
que servirien per a donar a conèixer el producte. i així,
divendres passat, l'exregidora rebia emocionada la Carxofa
d’Or, màxim guardó de la festa, per ser la impulsora d'una
idea que ha aconseguit traspassar fronteres i col•locar a la
reina del camp benicarlando en els mercats europeus. Maria
Teresa Traver va fundar l'Associació de la Dona Agricultora
el mateix any que arrancava la festa, fa 23 anys, i amb el seu
treball des de la Regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament va
crear el Consell Agrari Municipal i va aconseguir els màxims
distintius de qualitat per a la carxofa: primer el segell de
qualitat i després la denominació d'origen. 

L'homenatjada va reconèixer que els inicis de la festa van
ser molt durs “perquè no teníem diners ni tampoc sabíem
què volíem fer. Jo com dona entenia que si volíem vendre la
carxofa, calia ensenyar a cuinar-la”, pel que va organitzar la
primera demostració gastronòmica en el carrer Major. “Vam
donar un salt molt gran. Primer eren subhastes de plats,
després concursos i després vam veure exposicions
gastronòmiques i els restaurants es van pujar al carro també
i van decidir fer-lo així”, va recordar. La festa, poc a poc i
amb l'esforç de tots, ha ant fent-se gran. Traver va recordar
que “l'actual regidor d'agricultura. Domingo Roca, sap també

el que es va treballar perquè des del primer any ha estat en
el consell agrari. Va ser tot molt difícil”. Els 16 anys que
Traver va estar al capdavant del consistori van ser definitius
per a l'impuls de la festa. Durant el sopar de gala també es
va retre homenatge a una parella de llauradors, Joaquín
Llorach Verge (conegut com lo Rull) i Antonia Calvet Llorach,
per tota una vida dedicada al camp i a la lluita en favor dels
drets dels llauradors. 

LA CARXOFA MÉS HUMIL PREN EL CENTRE DE
BENICARLÓ

El centre de Benicarló es va omplir dissabte de l'aroma
de més de mil quilos de carxofes torrades. El Consell
Regulador de la Denominació d’Origen «Carxofa de
Benicarló» va ser l'encarregat un any més d'organitzar un
dels actes més multitudinaris de la festa, que es va celebrar
en la plaça de la Constitució. Les barbacoes van començar
a cremar a meitat tarde per a, a les set de la vesprada, estar
a ple rendiment. Mentre, en l'interior de la cambra agrària, un
exèrcit de voluntaris s'encarregava de preparar les carxofes
com només a Benicarló saben fer-lo per a torrar-les. “Se'ls
talla la tija, es dóna un colp de cap per avall sobre la taula
per a obrir-los el cor. Allí es diposita un xorret  d'oli i un pessic
de sal. I a rostir-les a foc lent a les brases”, detallava un dels
llauradors que va participar en l'esdeveniment. De forma
paral•lela, s'organitzava la pacient cua dels comensals que
esperaven per a degustar el plat. Dos mil racions van arribar
a servir-se d'aquest humil menjar, devorat per crítics
gourmets arribats des de tots els punts d'Espanya.
L'aparcament habilitat per a autobusos arribava a registrar
uns cinquanta vehicles que descarregaven a centenars de
persones, àvides de participar dels actes centrals de la Festa

ve de la pàgina anterior

Destaquem aquesta setmana la important i treballada
victòria del Sènior Autonòmic, davant un rival directe, que els
allunya dels llocs de descens; també la del Junior Masculí,
contra el segon classificat, la qual cosa els aferma en el
liderat. Només apuntar que tan sols el Cadet Femení i l'Infantil
Masculí verd van ser derrotats en la competició federada. 

Per part de la competició organitzada pel Patronat, encara
que els resultats vénen acompanyant, cal recordar que
l'objectiu primordial és la formació dels jugadors. Quan vagen
ascendint de categories, l'exigència esportiva se'ls anirà
transmetent gradualment. De moment, la diversió és la meta.

Resultats:
Sènior autonòmic 65, Castelló CBC 46
El Sènior B descansà.
Júnior masculí 80, Castelló 69
Colegio Alemán 23, Júnior femení 48
Castelló 82, Cadet masculí 69
Cadet femení 44, Quart 59
Don Bosco 69, Infantil masculí verd 59
Infantil masculí blau, 74, Burriana 48
L'Eliana 32, Infantil femení 70

Partits Patronat de Castelló:
Aleví roig 21, Iocum Vila-real 31
Aleví blanc 64, Almassora 28
Aleví femení 62, Vila-real 36
Benjamín blau 47, Nou Bàsquet 12
Benjamí Taronja mixt 80, Segorbe 4

Bàsquet: Important victòria del sènior autonòmic davant un rival directe

text i fotos VICENT FERRER



pàgina 4    la veu de Benicarló la veu de Benicarló                                                                                                                         pàgina  17

EL TEMA ESPORTS

La 23a edició de la Festa de la Carxofa ha estat una de
les més multitudinàries dels últims anys. Només en la
Demostració Gastronòmica de diumenge, que va comptar
amb la presència del president de la Generalitat, es van
servir més de 18.000 racions i els restaurants de Benicarló
van penjar el cartell de complet. I és que enguany, la Festa
de la Carxofa ha viscut una de les edicions més
multitudinàries i ha aconseguit xifres de rècord en
participació i promoció. En la Demostració Gastronòmica els
carrers estaven plens fins a la bandera de persones atretes
per les magnífiques receptes dels restaurants que hi van
participar. La Torrada popular, dissabte, va esgotar els 1.500
quilos de carxofes i la revetlla popular que es va organitzar
per tancar la nit va tindre una gran acollida. Pel que fa a
l'ocupació hotelera, els establiments de Benicarló han
superat el 90% d'ocupació (un 100% els hotels i un 84% el
Parador de Turisme) i els restaurants, la majoria dels quals
van penjar diumenge el cartell de complet, tenen reserves
per a tot el mes de febrer.

Un altre dels esdeveniments que ha tingut bona acollida
ha estat la Fira de productes gastronòmics de proximitat, una
iniciativa de la Regidoria de Turisme que ha suposat una
excel•lent promoció per als productes de qualitat no només
locals, sinó també comarcals i provincials. En total, van
participar 26 empreses, que van poder establir nexes d'unió
amb productors d'altres punts del territori. Les vendes van
ser molt elevades, fins al punt que alguns participants van
exhaurir l'oferta. Sense dubte, la repercussió mediàtica ha
estat també molt important. El programa de Catalunya
Ràdio, El Suplement, va estar present en la Demostració
amb l'emissió en directe de la secció El suplement on road,
que té cada diumenge 373.000 oients. A més, des dels
estudis centrals, el director del programa, Ricard Ustrell, va
poder entrevistar el president de la Generalitat, Ximo Puig, i

l'alcaldessa de Benicarló, Xaro Miralles. Alguns dels vídeos
que el programa va penjar a la seua pàgina de Facebook
durant tota la setmana passada han superat ja les 10.000
visualitzacions. També, el programa Mistela & Política de
Ràdio Benicarló, va estar retransmetent en directe la
Demostració Gastronòmica, amb un bon grapat d'entrevistes
i testimonis de la Festa. Dilluns, la Festa de la Carxofa  fou
portada dels tres diaris de tirada provincial (Mediterráneo,
Levante-EMV i El Mundo - Castellón al día). I les ràdios i
televisions comarcals han fet un important desplegament per
cobrir tots els actes de la Festa. 

L'alcaldessa de Benicarló, Xaro Miralles, ha fet un balanç
«excel·lent» dels dies més intensos de la Festa i ha
reconegut que «és hora de començar a pensar de demanar
que la Festa de la Carxofa siga declarada Festa d'Interés
Turístic Nacional». Miralles ha destacat el treball de tota la
gent que ha participat en la festa (llauradors, restauradors,
Consell Regulador, empreses col•laboradores, Policia Local,
Brigada Municipal) i ha agraït especialment la presència del
president de la Generalitat com a mostra de suport a tots els
allauradors i restauradors de Benicarló. L'alcaldessa ha
deixat clar que «des de l'Ajuntament continuarem treballant
per fer més gran encara la Festa de la Carxofa». Per la seua
banda, la regidora de Comerç i Turisme, Rosana Marzá, ha
insistit que la Festa de la Carxofa és una festa única. «No es
fa en tota la Comunitat Valenciana una demostració
gastronòmica com la nostra. Som un referent gastronòmic»,
ha dit la regidora.

CARXOFA D’OR PER A LA FUNDADORA DE LA FESTA 
Els actes principals de la Festa de la Carxofa arrancaven

divendres 29 de gener. Fa 23 anys, María Teresa Traver
només li pegava voltes a com promocionar la carxofa de
Benicarló. Un producte que començava a despuntar per les
seues possibilitats gastronòmiques i que s'estava adaptant
molt bé a les terres del nord de la província de Castelló.

LA FESTA DE LES CARXOFES BENICARLANDES!

textREDACCIÓ

El dissabte 30 de Gener va tindre lloc el Torneig de la
Carxofa -16 al Club Ajedrez Benicarló, amb un total de 44
participants, dels quals un gran percentatge van ser xavals de
Benicarló, el que demostra que l'afició pels escacs a Benicarló
està creixent moltíssim.

Després d'un total de 7 rondes la classificació final va ser la
següent:

En la categoria Categoria Absoluta els trofeus lliurats van
ser:

1 er Classificat Ximo Sanz amb 6 punts
2º Classificat Jorge Gutiérrez (Chapu) amb 6 punts
3 er Classificat Ramiro Trujillo amb 5,5 punts
4º Classificat Vicent Villaroya amb 5,5 punts
5º Classificat Vicent Ferrer amb 5 punts

Cal destacar que els següents quatre llocs de la
classificació final van ser ocupats per Juan Andrés Grau, Enoc
Altabás, Daniel Dominguez i Ari Nogués. Tots ells jugadors del
Club Ajedrez Benicarló que al costat de Jorge Gutiérrez i
Vicent Villaroya van ocupar sis dels nou primers llocs.

En les categories infantils els trofeus lliurats van ser:
1 er Sub-16 Nicolás Bellón amb 4,5 punts
2º Sub-16 Elies Alberich amb 4 punts
3ª Sub-16 Elisa Barreda amb 4 punts

1 er Sub-12 Óscar González amb 4 punts
2ª Sub-12 Elisa Sanz amb 4 punts
3 er Sub-12 Quico Mateo amb 4 punts
En resum ha sigut un gran torneig, amb una gran

participació, ple de noves cares i molta il·lusió.

Torneig d’Escacs de la Carxofa 2016. Rotund èxit de participació

text i fotos Vicent Ferrer

Diumenge passat, en plena celebració de la Festa de la
Carxofa 2016, el Riu Sénia Benicarló disputà la segona ronda
de la Lliga Catalana, on va obtenir uns resultats que mantenen
les seues aspiracions a ascendir de categoria amb dos dels
seus tres equips.

El Riu Sénia Benicarló A es va enfrontar a l'Escola d'Escacs
Salou C, al local social del Club Ajedrez Benicarló, on va
aconseguir una còmoda victòria amb un resultat final de 4-2,
la qual cosa els manté empatats a punts amb l'Escola
d'Escacs Salou B, a la part alta de la classificació. L'equip local
va estar format per Enoc Altabás, Jorge Gutiérrez (Chapu),
Vicent Villarroya, Daniel Domínguez, Ari Nogués i Jose Luis
Gaya.

Faltant dos rondes tot apunta al fet que el campió de la
categoria es decidirà en l'última ronda del torneig en la qual
s'enfrontaran tots dos equips.

El Riu Sénia Benicarló B va jugar a Tortosa, contra el Jesús
Catalonia, rival directe amb una plantilla molt potent per a la
categoria, on els benicarlandos van perdre 3-1, cedint el
liderat al Jesús Catalonia, encara que es mantenen molt a
prop i amb aspiracions al lloc de campió en la classificació
final. L'equip benicarlando va estar compost per Manuel
Serrano Juan, Damián Alberich, Alvaro Serrano Juan i Tomas
Butkis.

El Riu Sénia Benicarló C va empatar 2-2 a casa, contra el

Peo Vuit C, en una trobada molt disputada i entretinguda.
L'equip local va estar format per Manuel Serrano Grima,
Roberto Tipán, Hugo Desir i David Teply. Els jugadors del Riu
Sénia Benicarló C estan demostrant molta alegria i passió en
el seu joc. 

En resum una jornada que manté als dos primers equips de
Benicarló amb serioses aspiracions a convertir-se en
campions de les seues categories.

Escacs: El Riu Sénia Benicarló es manté en les primeres posicions de la Lliga Catalana

text i fotos Vicent Ferrer
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Diumenge passat vam perdre per zero a tres davant l'Onda.
Massa càstig per al que vam veure al nostre municipal. Amb
això no vull dir que el Benicarló va merèixer guanyar el partit,
cosa que haguera estat pràcticament impossible ja que els
nostres no van llançar cap xut perillós entre els tres pals de la
porteria. A allò que em vull referir és a que els visitants no van
fer cap gran partit ni van demostrar en cap moment la
superioritat que va quedar reflectida al marcador final. Els del
poble on diuen que la claven fonda -això m'ha dit lo papa que
ho escriga- es van trobar als pocs segons de començar el
partit amb un regal, fruit de l'extrema generositat del nostre
equip, en forma de gol en pròpia porta. Aquesta malaurada
circumstància va marcar tot el partit i els nostres no van ser
capaços de superar-la. Amb aquest obsequi, els veterans
jugadors de l'equip rival es van dedicar a mantenir el seu
avantatge, amb una defensa contundent i un joc destructiu
que ens va acabar de treure de polleguera. Els joves i braus
jugadors locals no van acabar de pair aquesta circumstància i
les arribades a porta eren molt innocents.

A la segona part tot va seguir igual, i nosaltres vam
començar a crear perill, però la contundent defensa rival,
ajudada per pa permissivitat del col•legiat de torn,
van fer inútils els nostres esforços. Cal dir que la
permissivitat arbitral va ser la mateixa per a tots dos
equips, l'àrbitre deixava jugar dur, com un Mateu
Lahoz de preferent. Potser la segona jugada clau del
partit va estar quan l'àrbitre no va assenyalar un clar
penal que el porter foraster li va fer a un jugador
nostre, que ara mateix no recordo qui va ser.
L'àrbitre, fent gal•la d'aquesta permissivitat mal
entesa, el va deixar passar i no va assenyalar la
pena màxima. Dic que va ser una jugada clau del
partit perquè si pita el penal i marquem, ens posem
amb un u a dos i tornem a estar dins del partit. Però
tampoc és qüestió de fer-li pagar a l'àrbitre la nostra
derrota que va ser, sobretot, per errades nostres més
que per encerts dels rivals. Així es va arribar al final
del partit, amb un resultat enganyós que no reflecteix
els nuls mèrits del nostres rivals, que es van
emportar massa premi per al que es va veure al
terreny de joc. 

Però ja se sap que el futbol és així i que aquest no
era el resultat que tots esperàvem. Però no passa
res. Encara estem per dalt a la classificació, i tenint
en compte que l'objectiu és salvar la categoria,
podem estar ben contents de tindre l'equip que tenim
i les ganes que posen aquests xicots partit rere partit.
No se'ls pot tirar es per cara, van complir, van córrer
i van demostrar que estimen els colors que
defensen. També és ben cer que es va notar molt
l'absència de Víctor Esbrí a la defensa i de Marcos
Cano a la davantera. Sense cap mena de dubte, la
tranquil•litat i la seguretat que transmeten aquests
jugadors es va trobar a faltar al partit. Però els que

van saltar al camp van complir, van fer el que van poder i el
papa i jo només tenim paraules d'afecte i de felicitació per a
tots ells.

Ara vull dedicar una menció especial per al xicots del GR
21. Incansables, no van deixar d'animar ni un minut als seus
jugadors. En acabar el partit, van seguir aplaudint i animar els
jugadors, que van anar fins al lloc on estaven per a tornar-los
i agrair-los les mostres d'ànim i de suport incondicional que els
van demostrar. No en són molts, però sí molt sorollosos.
Segurament si alguns de la tribuna animaren de la mateixa
manera que ho fan ells en lloc de criticar i de dir bajanades, els
jugadors es sentirien més recolzats i no passarien tants de
nervis. Però què hi farem? Les coses són així i que és
malastruc i torracollons no canviarà mai.

El proper diumenge, a partit de les onze i mitja del matí el
nostre Benicarló juga al sempre complicat camp del Puçol,
que anava prou malament, però sembla que ha començat una
remuntada que l'ha dut al dotzè lloc de la classificació.
Esperem que els dotze punts que els portem d'avantatge es
vegen reflectits al camp i, en tornar, en siguen quinze.   

ACTIVITATS PENYA SETRILL FEBRER 2016
DIMARTS 2 ELS DIMARTS JOVES 
A les 21.15 h., els joves de la penya, fills/es de socis i sòcies, que vulguen vindre al sopar
del dimarts, només pagaran 5€ per persona, amb l’objectiu de que es vagen apropant a
la “seua” penya. Només cal que ens comuniquen quants en vindran. En aquesta ocasió
tindrem degustació de PINXOS de carxofa i un plat de cuina tradicional benicarlanda, a
càrrec d’Amparo i Sito Arnau Fabregat.

DIJOUS 18
A partir de les 13.00 h., DINAR de germanor amb la Asociación Gastronómica “El Cierzo”
de Saragossa. Els interessats cal que es posen en contacte amb José Manuel Maura (696520645).

DIVENDRES 26 ELS DIVENDRES DEL SETRILL
A les 20.00 h., interessant XERRADA sobre l’ASSOCIACIONISME DES DE LA SOLIDARITAT, a càrrec d’Agustín
Castell Maura, Director de la Delegació de Càritas al Bisbat de Tortosa i Professor a IES Ramon Cid.

DISSABTE  27 EL SETRILL EN MARXA
A les 07.00 h., sortida des de la Penya per a caminar per Paüls – Monsagres de Paüls i Horta i Tossal d’Engrillo.
Excursió de mig dia. Cal portar aigua i menjar. El trasllat és en cotxes particulars. Les persones interessades, cal
que es posen en contacte amb José Manuel Maura (696520645). Les despeses seran a parts iguals entre els
participants.

I al 2016, el Setrill també val la penya! 

No passa res

text i foto VICENT T. PERIS

CONTACTA AMB  “LA VEU DE BENICARLÓ”

twitter: @Elstafaners  mail: veubenicarlo@gmail.com

Un any més la Penya Setrill ha col·laborat
amb les persones necessitades i per això va
fer una nova recollida d'aliments que li van
ser lliurats a la presidenta de Cáritas
Benicarló, la Sra. Marga Ballester qui va
agrair molt la nostra iniciativa. Desitgem no
haver de tornar-ho a repetir en un futur,
senyal que la situació seria molt millor per a
tots, però en cas contrari, la nostra xicoteta
ajuda tornarà a ser. 

El Setrill amb Càritas
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Cal fer-ho
Com va afirmar l’alcaldessa de Benicarló, no cal pensar-

ho, cal fer-ho. La festa de la Carxofa es mereix ja ser
declarada com Festa d’Interès Turístic Nacional. El que va
passar a Benicarló el passat cap de setmana poques
vegades es veu a la ciutat. Les xicotetes millores que s’han
introduït a la festa d’engany no han fet sinó corroborar que
Benicarló ha de donar una passa més endavant i fer una
aposta més ferma i decidida per promocionar la Festa de la
Carxofa. Fins i tot les falles de Benicarló s’han promocionat
a l’esdeveniment. Tot un encert. No hi havia millor aparador
per a dir a tots que a Benicarló també fem falles. Les fotos
dels visitants amb les falleres de la ciutat, han omplert les
xarxes socials.

Com també ho han fet les de la feina dels nostres
restauradors. Ja ho va dir la regidora de Turisme: nomes la

demostració gastronòmica ja ens fa diferents. Anem a
potenciar-ho. Anem a tirar una mica més del carro. Fem de
Benicarló un punt de referència a nivell nacional.
Completem, per exemple, l’agenda dels caps de setmana de
les jornades gastronòmiques amb actes culturals de primera
fila. Obrim els comerços, obrim les portes dels monuments
més emblemàtics de la ciutat. Fem de Benicarló una festa
tan gran com es mereix la nostra carxofa i els nostres
llauradors. Tenim bons ambaixadors. així que donem suport
a aquesta aposta d’una forma decidida i valenta. Està més
que demostrat que sortim tots guanyant.  
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MANS UNIDES Benicarló  obre la seva nova campanya,
amb l’eslògan  “PLANTA-LI CARA A LA FAM: SEMBRA”, que
marca un trienni de lluita contra la fam (2016-2018). Enguany,
MANS UNIDES treballarà per donar resposta a les causes i
problemes que provoquen la fam al mon, des de una triple
perspectiva: mal ús dels recursos alimentaris i energètics, un
sistema econòmic internacional que prima el benefici,
excloent als mes dèbils i estils de vida i consum que
augmenten la vulnerabilitat i la exclusió.

Solucionar el problema de la fam,  per a MANS UNIDES
passa per reforçar el dret a la alimentació per als petits
productors, contribuir al canvi a uns sistemes alimentaris mes
justos i educar per una vida solidaria i sostenible. Per això
hem programat, per als propers dies de Febrer, una sèrie de
actes, als que convidem a tots a participar. Així el dimarts dia
9 de febrer a les  20 hores al saló de actes de Caixa Rural,
s’oferirà una conferència a càrrec de D. Germán Jarro Tumiri,
qui des de setembre de 2002, és Director Executiu del
programa de desenvolupament de PRODII, contrapunt de
projectes de MANS UNIDES. Jarro és bolivià, Llicenciat en
Enginyeria Agrícola per la Universitat de Potosí, amb molta
experiència en capacitació, consultoria, planificació i gestió de
projectes agropecuaris i forestals.

El divendres dia 12 de febrer a les 20,30 hores a la
parròquia de Sant Bertomeu, farem la Vigília d’Oració per els
mes pobres i desfavorits del mon. També es el dia del dejuni
voluntari, i se proposa donar el import del nostre menjar del
dia als projectes de desenvolupament que MANS UNIDES

promou per tot el mon. El divendres dia 19 de febrer a les
20,30 hores, als baixos de la Cámara agrària, farem el Sopar
Solidari. Els beneficis del sopar se destinaran a finançar el
projecte assignat per aquest any, que es desenvoluparà  a la
República Dominicana.

El projecte d’aquest any va dirigit de manera directa a
famílies pobres de la comunitat Los Conucos,
independentment de la seva rasa o creences. Aquesta
comunitat es troba ubicada a una zona rural formada per bosc
sec i zona costera, on un 75.9% de la població és pobra i un
9.2 % es troba en situació de pobresa extrema. La gent obté
l’aigua per a viure anant  a buscar-la a riuets que, en la seva
majoria,  estan contaminats per la desforestació i residus
tòxics. Moltes famílies no tenen latrines i no coneixen el
concepte de sanitat lo que porta a greus problemes de salut..
Amb la construcció de les latrines familiars, d’una farmaciola
comunitària, la compra de materials de neteja i jornades de
capacitació, millorarà substancialment la salut i qualitat de
vida de 56 famílies. El programa dura 3 anys, durant  els quals
es va fent un seguiment de les necessitats que van tenint els
beneficiaris.

El objectius, en concret, són construir 56 latrines familiars i
una farmaciola comunitària. A més, es vol subministrar 60
depòsits per emmagatzemar aigua. Amb els beneficis de la
campanya també es vol comprar i distribuir equips de
construcció i de neteja, i construir 31 cuines millor equipades
que no necessiten de tanta llenya per a cuinar  i així estalviar
el temps d’anar a buscar-la i no tallar tants d’arbres. Per últim,
el projecte inclou l’organització de  comitès i jornades de
capacitació.

Mans Unides presenta la campanya
“Planta-li cara a la fam: sembra”

text i fotos Nat lia Sanz

Carxofa: No podia ser d'altra manera, a tots els que durant el cap de setmana han fet possible la
festa de la carxofa. Segurament si els haguérem de nomenar a tots ens deixaríem algú, per tant, per
a tots, la nostra més sincera enhorabona i, com no, la nostra carxofa simbòlica. Certament, cada
vagada que arriba la seua festa, ens indica l'encert de La Veu en triar-la com estendard de les coses
ben fetes.

Panissola: repetida, pels responsables de retirar les tanques que tallen el trànsit cada vegada que
hi ha algun esdeveniment. Fa unes setmanes la vam donar pel mateix, esta setmana, acabada la feta
de la carxofa, el diumenge, ja de nit, a la redona de les monges, encara estaven al mig les tanques
que impedien el trànsit de vehicles. I això que no ens hem passejat per altres llocs que no ens
estranyaria passes el mateix. Ara ja els toca rebre un cabàs de panissoles per la seu incompetència.
A vore si s'ho fan mirar!

CARXOFA i PANISSOLA
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Mans Unides: “Planta-li cara a la fam: sembra”

Ironia, germanor i tradició es van conjugar en la celebració
de la festa de Sant Antoni a la nostra Penya. Una bona “torrà”
de carn i carxofes amb Juanito Pantoni al capdavant, les
coques de Manuela Fibla, les tradicionals lloes i el nostre
estimat dimoniet van donar el toc cadufero a la festa. I per a
arrodonir la nit no va faltar el bon humor de Raúl. Tot per a
continuar amb la nostra màxima “El Setrill... val la penya” i més
enguany, amb la celebració del nostre 25é aniversari. 

Enguany fem 25 anys
de penya i d’amistat,
orgull de ser referència
en tota la nostra ciutat.

2016, el nostre aniversari
molts records i emocions
som la millor penya del poble 
perquè tenim bones raons.

I ara és l’hora de l’adéu
I no volem fer llenya
només recordeu sempre
que el Setrill... val la penya!

VISCA EL PARE SANT ANTONI!

Sant Antoni al Setrill

text i fotos Penya Setrill




