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LA DIGNITAT MORAL I ÈTICA DE GENT
QUE PAGA LA PENA
Des de fa molts anys (si es vol, cursos escolars) el Col·legi Santa Cruz té
la immensa sort –encara que, diuen els
entesos que la sort es busca o, millor
dit, es guanya- de compartir enriquidores experiències amb els amics de l’exemplar ONG de Mislata AHUIM.
En l’actualitat, pensem que moltíssima gent de la població sabrà de què
estem parlant: dels abnegats veïns
d’esta part de l’Horta Sud que (literalment) es desviuen ajudant als qui més
ho necessiten i que majoritàriament
(mal)viuen oblidats de la civilització en
els camps de refugiats de Tinduf (Algèria) des que –per la manca de responsabilitat del nostre país quan es produí la
Marxa Verda- els espanyols ens retiràrem vergonyosament del Sàhara. El buit
de poder fou aprofitat pel veí marroquí
que tornà a ocupar el territori alié fins
als nostres dies.
La dignitat dels sahrauís els dugué a
exiliar-se en massa a Algèria on viuen
enmig del desert i de la desídia dels
respectius governs democràtics que
des de 1975 s’han anat succeint a
casa nostra i de la deixadesa de la
comunitat internacional. Circumstància
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que ha provocat que les condicions de
vida d’estos antics compatriotes nostres (no oblidem que encara parlen el
castellà molts d’ells) siguen francament
deplorables.
Dit açò, cosa que era necessària per
introduir-nos en la pell dels significats

voluntaris d’AHUIM, afegirem acte
seguit que este col·lectiu de gent normal i corrent de Mislata abandera per
mèrits propis la dignitat moral i ètica
que, en general, ha perdut gran part de
la nostra societat. Com si de tràgics
herois foren, es dediquen –amb l’ajuda

de l’Ajuntament...- a posar a l’abast
dels xiquets d’aquell país nord-africà
(diguem-ho ja amb totes les paraules:
país) tots els mitjans mèdics i assistencials possibles per atendre com cal les
malalties cròniques que arrosseguen.
Fa goig i íntima satisfacció vore com
estos voluntaris s’ho deixen tot per
atendre en condicions veritablement
humanes a aquells que res tenen (facilitat-los l’escola –al Santa Cruz, òbviament-, atenció sanitària acurada i l’estima i la comprensió de qui mai no s’acomoda).
Des d’estes breus i sentidíssimes
línies animem els meravellosos amics
d’AHUIM a seguir obrint no sols camins
d’enteniment entre pobles, sinó el cor
dels valencians, perquè el que fan
resignadament i calladament els encimbella (ens eleva també com a societat)
diàriament fins assolir amb mereixements propis l’unànime aplaudiment
dels qui els coneixem i, alhora, col·laborem braç a braç per aconseguir la desitjada solidaritat entre iguals.
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CORRESPONSALS 07/08
Daniel Chicote i Cristina Rubio (IES núm. 4).
Paco Muñoz i María Sánchez (Sagrado Corazón).
Mirka Durán (Santa Cruz).
Marta Latorre (IFPS MIslata).
Mila Ortega i Pere José (IES Martí i Soler).
María Villar i Silvia Olmos (IES La Morería).
Mirka, Mª Elisa, Mila, María Villar, Sílvia, Dani, Marta, María Sánchez, Cristina.

XVI Mostra de Pallassos de Xirivella
Des de fa ja 14 anys cada mes de
novembre a Xirivella arriben l'alegria i
les rialles de mà dels més grans especialistes en matèria
de diversió, són
els pallassos,
que amb les
seues bromes
i acudits fan
somriure a
tots i

són capaços de fer-nos oblidar per uns
moments les nostres penes i els nostres problemes.
Com ja és habitual, este festival acull
les actuacions d'artistes nacionals i
internacionals i enguany no ha sigut
menys, perquè a més de molts espanyols també hi hem pogut vore pallassos
de llocs molt llunyans com Argentina,
Brasil, Itàlia i Bèlgica.
Durant les setmanes que ha durat la
mostra s'han realitzat també altres activitats relacionades amb el món dels
pallassos com ara cursos, tallers i
exposicions de fotografia.
En definitiva, molt prop de nosaltres i a
un preu molt assequible, de vegades
gratuït, hem pogut endinsar-nos en un
món màgic i disfrutar juntament amb
els més menuts dels mags de l'humor
i de les rialles.
Si enguany t'has perdut la Mostra
pren bona nota que el pròxim 2008,
com de costum, al novembre tens
una cita amb els pallassos a Xirivella.
Text i fotografies:
Ana Mª Rodríguez

