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La Associació Cultural Falla de
Beniopa ha sacado una segunda
edición del libro «Beniopa gas-
tronòmica», que recoge una am-
plia selección de recetas caseras
de cocina. La reedición responde
« la buena acogida que ha tenido»
el libro.

La publicación se puede ad-
quirir en numerosos puntos de
venta de Gandia y comarca. «Be-
niopa gastronòmica» se presentó
a finales del pasado mes de no-
viembre, y cuenta con un total de
77 recetas, algunas de ellas típicas
del pueblo de Beniopa. La intro-
ducción corre a cargo de Emili Sel-
fa Selfa.

Las recetas recogen tanto los
platos tradicionales como los dul-
ces caseros, especialmente los
que se elaboran en Navidad. 
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La falla de Beniopa
saca una segunda
edición del libro de
recetas de cocina

ace 4 años que vengo
advirtiendo la difícil y
complicada situación

sociolaboral y económica de
Gandia y singularmente de su
ayuntamiento. Hemos reclama-
do constantemente un acuerdo
(consenso) entre las fuerzas po-
líticas con representación en el
ayuntamiento, extendible tam-
bién al ámbito sindical y empre-
sarial, para afrontar el futuro con
nuevas y renovadas perspectivas
y compromisos. 

Siempre me han enseñado
que el consenso construye mu-
cho más que el legítimo disenso,
máxime si el disenso solo sirve
para tirarse los trastos a la cabe-
za y dar la nota. Permítanme los
lectores que opine de este asun-
to entrecomillando esta refle-
xión: «el pasado es un prólogo
del presente». No recuerdo de
quién es esta cita, pero la consi-
dero acertada. 

La propuesta de presupuesto
para el 2015 y el debate produci-
do en el pleno es eso, un prólogo
del pasado. El Ayuntamiento de

Gandia no puede seguir adelan-
te, gobierne quien gobierne, sin
resolver la deuda acumulada
con los bancos. Eso ya no puede
ser. Ahora, después del último
pleno donde deberían ser apro-
bados los presupuestos munici-
pales, lo que toca es aterrizar en
la realidad y atender en serio el
problema financiero de la insti-
tución.

Las cosas no casuales más
bien son causales, por lo tanto la
situación actual del ayunta-
miento obedece ha un pasado
de varias legislaturas en la ges-
tión económica de desmanes y
desenfrenos, y toca su fin. El

presupuesto de ingresos debe de
obedecer a una previsión real, y
el presupuesto de gastos aún
más. Ojalá no la paguen justos
por pecadores, porque esto es lo
que suele ocurrir siempre. 

Ojalá no la paguen al unísono
los trabajadores del ayunta-
miento y los ciudadanos con sus
impuestos. Hay que negociar

una intervención del ayunta-
miento por parte del Estado. Se
está a tiempo de poder refinan-
ciar toda la deuda a largo plazo,
25 o 30 años, con condiciones
favorables, salvaguardando el
Capitulo 1 (Personal), así, como
los capítulos dedicados a políti-
cas sociales y de inversiones.

¡Qué desastre señores! Espero
que de cara a las próximas elec-
ciones municipales las candida-
turas y programas respondan a
proponer alternativas desde la
seriedad y la responsabilidad, es
decir, menos demagogia y me-
nos fantasías. 

La política está para solucio-
nar problemas a la gente y no
para acabar creando un proble-
món. Se acabó de disparar con
pólvora de rey. Esto es lo que
dice la gente normal, que se veía
venir.

Queda poco margen para la
improvisación y poco tiempo
para seguir sin una solución de-
finitiva que aclare la senda eco-
nómica a seguir aunque sea a
toque de corneta.
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quests dies són complicats per a
les redaccions dels mitjans de
comunicació. Amb el personal

generador de noticies de vacances, els te-
letips emmudeixen i és difícil omplir les
pàgines dels diaris i les escaletes de la
programació de les ràdios i de les televi-
sions. Si no ocorre alguna desgràcia nota-
ble o la mort d’algun personatge famós,
els periodistes, que no abandonen linotí-
pies, micròfons ni càmeres, tiren mà de la
nevera informativa on s’ha anat diposi-
tant i guardant aquelles noticies que en el
seu moment no tingueren cabuda en les
pàgines i en els espais dels mitjans. Tam-
bé són dies en els quals es fan els resums
anuals: els dels esdeveniments més im-
portants que han ocorregut al llarg dels
darrers mesos; de les imatges més impac-
tants de tot l’any; dels talls de veus més
destacats; dels de totes les activitats es-
portives, amb el recompte de medalles,
pòdiums i trofeus aconseguits; el de tots
els campionats que s’han fet i de tots els
campions que han guanyat; el de tots els
gols aconseguits, el de tots els punts acu-
mulats; els millors esportistes de totes les
activitats. 

Són els dies de recordar les celebritats
que ens han deixat i d’enumerar aquells
que han arribat i que són noticia per ser
fills de pares importants. En aquestes da-
tes és fan també els missatges nadalencs
de les grans personalitats, aquelles qui te-
nen les grans responsabilitats. Ací a Es-
panya: el del rei, els dels presidents de les
comunitats autònomes i els dels líders de
les principals formacions polítiques.

El missatge d’enguany del rei arribava
precedit de la lògica expectació, per ser el
primer de Felip VI, i de certa morbositat,
perquè dos dies abans el jutge Castro ha-
via decidit, finalment, processar la seua
germana, la infanta Cristina i fer-la seure
al banc dels acusats. 

El discurs del nou rei no m’ha decebut.
Ni en el contingut ni en les maneres. Un
rei jove, en un escenari sobri, va teatralit-
zar a la perfecció el to i les maneres per
acompanyar les paraules d’un discurs
que es va centrar en els problemes que
hui més preocupen els espanyols: la co-
rrupció, la situació econòmica, llastada

per la desocupació, i Catalunya. Per a les
quals ell es fa refermar en les tres solu-
cions adients: la urgència de la regenera-
ció política i democràtica, la necessitat de
millorar l’ocupació i la primacia constitu-
cional de la unitat dels espanyols perquè
«tots formem part d’un tronc comú» i
«ningú en l’Espanya de hui és adversari
de ningú» (en clara referència al que afir-
ma Artur Mas). No hi va haver referència
directa a la situació de la seua germana,
però va ser molt clar quan va dir: «Hem
de tallar de soca-rel i sense contempla-
cions la corrupció».

Tots els altres missatges que es fan
aquestos dies són, en realitat, discursos
de caps de governs i de líders politics, els
quals, quan avaluen l’any que acaba, te-
nen el nexe comú de portar l’aigua al seu
molí, per això les coses les veuen segons
el color amb el qual les miren i, així, les
conten. Colorejades. També, tots ells, res-
pecte al futur són un munt de propòsits
(que no obliguen ni comprometen) i de
promeses (cal no oblidar que el 2015 serà
any electoral), que diuen que compliran
per a millorar aquest país de les merave-
lles, ara en hores baixes.

Tradicionalment aquests dies no són
emprats per a refregar pel ulls i per les
orelles de tothom les dades de les crues
realitats. Però crec que sí haurien de ser-
vir per a, aprofitant la pausa, fer-ne un in-
ventari. I fer-lo serenament, sensatament,
sense enganyar ni enganyar-se. Per a re-
conéixer la veritat de la situació. Les em-
preses ho fan. Aprofiten quan s’atura l’ac-
tivitat o, simplement, paren uns dies per a
avaluar les xifres, les dades i els estocs
que hi havia a principi d’any i quins són
els números reals quan aquest acaba. Co-
néixer-los els serveix per a saber on estan
i per a prendre decisions cap el futur, per
a millorar i mantenir l’empresa, si va bé, o
per a reconduir-la i lluitar per a salvar-la,
si les coses han anat malament.

Si l’empresa fora la nostra ciutat, quin
seria l’inventari que caldria fer? Quin els
resultats? Quines les propostes de futur?
Quin seria l’inventari dels comporta-
ments personals dels nostres represen-
tants polítics? Quin de la realitat?

Gandia ha conegut el pitjor any de

confrontació política de la història de la
democràcia. Els insults personals i les
desqualificacions politiques han sobre-
passat l’àmbit territorial del consistori per
a instal·lar-se en la opinió pública, la qual
assisteix, entre bocabadada i indignada, a
aquest festival de brutícia que li arriba a
traves del mitjans de comunicació. Les
bregues en el plenari (el temple on es re-
presentants de la voluntat popular hau-
rien d’oficiar la missa i la comunió per
aconseguir el millor per a Gandia) són
vergonyoses i d’escàndol. Realment, hi ha
tanta diferència en la manera de voler fer
les coses si el que voleu tots és el millor
per a aquesta ciutat? És honrat portar les
rancúnia personal a l’escena pública? No
és immoral tindre els gandians dividits?
No vos fa por que, aquests, farts us giren
l’esquena? Que quan busqueu el vot, del
qual viviu, vos trobeu les urnes buides?

I què passa amb la realitat? La realitat
d’un ajuntament econòmicament en fa-
llida (a la fi per culpa de tots, perquè ja
està bé dir «I tu més!»), i amb la necessitat
imperiosa d’afrontar la manera de veure
com s’ix d’aquesta perquè, si no ho fem
vosaltres, tots junts, vindran i intentaran
fer-ho des de fora, des de les instàncies
superiors i aleshores sabrem què és la pe-
núria en els serveis ciutadans. Tots junts!
Tan difícil és? Si podeu prendre una cer-
vesa quan s’acaba el ple, perquè no pre-
neu decisions de consens abans d’eixir-
ne? Sou persones d’ací que la gent coneix
i respecta, i teniu políticament, tots, el ca-
bal hui més apreciable en política al nos-
tre país: ningú esteu tacats ni assenyalats
per la lacra de la corrupció. Perquè el
tema del senyor Orengo i els préstecs
dels banc i l’intent d’aprovar el pressu-
post pel 2015 per part del senyor Torró, jo
crec que responen, més que a una inten-
ció prevaricadora, a l’angoixa  per la si-
tuació econòmica i no saber, exactament,
com solucionar-la. 

Perquè, segurament, serà quasi impos-
sible poder-ho fer, jo, confesse, no albire
la manera eixir-ne, però sí que crec, fer-
mament, que sols podrà fer-se si tots ells,
tots junts, remen en la mateixa direcció,
després d’haver llançat per la vora tot l’o-
di que els llasta.
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L’Ajuntament de Gandia.
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«Espero que de cara a las
próximas elecciones
municipales de Gandia, las
candidaturas propongan
alternativas desde la seriedad
y la responsabilidad»


