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Dimarts, 27 de gener
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XATIVA

Creu Roja Xàtiva amplia les seues activitats
El col·legi búlgar “San Juan 

de Rila” ha canviat el seu adre-
ça. Des del 7 de gener d’enguany 
els 150 alumnes tenen els seus 
classes habituals tots els diu-
menges de 10.00 a 14.00 hores 
en les instal·lacions de la Creu 

Roja de Xàtiva. Les noves aules 
s’han habilitat per a donar res-
posta a l’augment del nombre 
d’alumnes del centre. La presi-
denta de la Creu Roja Concha 
Olmos s’ha mostrat molt atenta 
tant en el procés de preparar les 
classes, com en el seu treball en 

general amb el grup dels immi-
grants búlgars. La regidora Yo-
landa Sipan també elsha ajudat 
des de l’Ajuntament de Xativa 
per a la compra de taulers i pis-
sarres. Sipan i el regidor Marco 
Sanchis que sempre acudeixen 
a totes les festes importants 

búlgares, organitzades per l’es-
cola, van declarar la seua satis-
facció pel labor que estan fent 
els voluntaris perquè aquests 
xiquets s’integren millor en la 
societat espanyola. Gràcies a 
tots que treballen en el nom de 
la solidaritat.

Българските ученици в нова сграда
Българското 

училище”Свети Иван 
Рилски” в Хатива вече 
има нови класни стаи 
,които се помещават в 
сградата на Червения 
кръст.Около три месеца 
продължи ремонта 
в сградата и тук е 
мястото да благодарим 
на отзовалите се 
доброволци,защото без 
тяхна помощ учениците 
не биха могли да 
започнат занятия след 
коледната ваканция.
Новите класни 
стаи са просторни 
и с възможност за 
преустрояване.От 
февруари започва и 
функционирането на 
библиотека за всички 
българи.

Acte homenatge a Tomàs Camús
i Rafael Bonete

El poble de Cerdà i en el 
seu nom l’alcalde José Rafael 
Serra van retre homenatge a 
Tomàs Camús i Rafael Bonete 
per ser ells qui feren la primera 
bandera per a la festa del seu 
patró, Sant Antoni. Aquesta 
bandera ha presidit les festes 
durant quaranta cinc anys i ac-
tualment es guarda protegida a 
l’Ajuntament. Aquesta bandera 
ha sigut substituïda per una 
nova per evitar el seu deterio-
rament total.

Aquesta bandera no ha sigut 
oblidada. Els cerdanins reco-
neixen i agraïxen aquesta acció 
realitzant un acte entranyable 
en presencia de les seues fi lles, 

Melín Camús i Rafaela Bone-
te, que han pogut rememorar 
aquell any de festa de 1951. Es 
va fer mitjançant la projecció 
de fotos a la plaça de l’Ajunta-
ment mentre el mantenidor de 
l’acte, J.Batiste Llobell Llopis, 
feia un recorregut per la histò-
ria de la bandera.

Melín Camús i Rafaela Bo-
nete van ser obsequiades amb 
un ram de fl ors i una foto em-
marcada de la bandera i van 
mostrar la seua gratitud diri-
gint unes paraules a tots els as-
sistents des d’en balcó de l’Ajun-
tament de Cerdà. A continu-
ació va ser la proclamació del 
nou abanderat de l’any 2009, 
Arsenio Martínez Escrivà.

REDACCIÓ Xàtiva

VANYA PENCHEVA Xàtiva

Yes, We Can
Al llarg d’estes últimes set-

manes s’ha escoltat molt el nom 
i sens dubte que en les pròximes 
setmanes tampoc deixarem de 
fer-ho. Barack Obama. Vaig vo-
ler haver vist tots els fastos que 
es van desenvolupar el dimarts 
però desgraciadament no vaig 
poder. Després he estat llegint, 
buscant. Tan sols amb les imat-
ges que podia veure en televisió 
no em deixaven pensar ni tan 
sols que això que tenia davant 
dels meus nassos era la presa de 
possessió d’un president d’estat. 
Les xifres donaven vertigen: 150 
milions de dòlars va costar que 
Obama estampara la seua fi r-
ma presidencial… no els faig 
un recompte perquè segur que 
estan cansats de sentir-ho. No 
he aconseguit encara a ende-
vinar si el que vam veure es 
tracta només de l’escenifi cació 
de la decepció d’un país amb 
la seua classe política gover-
nant o en quin percentatge ha 
infl uït la desesperança global 
dels Estats Units. Sincerament, 
al marge del desenvolupament 
d’una campanya electoral tan 
complexa en si mateixa que no 
vull esforçar-me a entendre, no 
és estrany deduir per què Oba-
ma és el president dels Estats 
Units d’Amèrica. Ell mateix ja 
personifi ca el somni americà, la 
capacitat d’aconseguir el que un 
es proposa si posa interés i crega 
en això. He estat llegint alguns 
dels seus discursos en internet i 
ningú pot estar en contra d’una 
sola paraula. Missatge d’unitat, 
d’esperança, un discurs social 
més enllà de les classes o les races 
amb el canvi per bandera pot-
ser en el moment just i en el lloc 
apropiat. És més, diria jo, l’any 
just i en el món apropiat. Jo crec 
que tots pensem com els nord-
americans: “Yes, we can” (Sí, po-
dem). Massa esperances en una 
única persona?Esperem que no.


