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Evidentment, enguany el Carnestoltes de Benimaclet no hi podrà ser presencial. 

Això no vol dir que no hi haurà Carnestoltes. Continuarem tenint el Carnestoltes Infantil, 

el sopar de comares amb la seua tómbola i amb la seua nominació de càrrecs electes de 

l’Ajuntament Carnestoltenc, trobada de dolçaina i tabal, cercaviles, ... però de manera 

virtual. 

 Tots els anys en són d’especials però, si més no, enguany se’ns fa una miqueta 

més dur en no poder comptar amb la presencia del nostre company i amic Enric Tàrrega, 

al que havíem pensat fer-hi tota una sèrie d’actes que, evidentment, han estat ajornats. 

També voldríem fer un menció especial a la Isabel Clara-Simó, una de les lectores de la 

proclama de la Independència del Califat de Benimaclet que també ens va deixar l’any 

2020. 

 Malgrat tot, aquesta és una carta d’agraïment, doncs sabem que de no estar en 

l’actual situació pandèmica, hauríem comptat amb la vostra inestimable participació i 

compromís com fins ara. Una participació que sempre ha estat activa i ha fet possible, 

any rere any, que la festa dels Carnestoltes siga un punt de trobada de festa i de 

reivindicació. 

 Per tot açò, enguany el Carnestoltes de Benimaclet i la XXXIII arribada del Moro 

Maclet es farà de manera virtual i tindrà lloc el proper 20 de febrer, ni la Llei Mordassa ni 

el Covid-19 podran impedir aquesta trobada, per això les activitats que proposem 

enguany, son l’enviament de fotografies i vídeos i tota mena de documentació gràfica 

sobre els carnestoltes anteriors (per favor indiqueu la data i algun comentari) a aquesta 

adreça carnestoltes21benimaclet@gmail.com i a la mateixa adreça podeu enviar-nos 

fotos i vídeos de les disfresses o del que considereu, que penjarem el mateix dia 20 de 

febrer a aquesta pàgina: https://www.facebook.com/Carnestoltes-de-Benimaclet-2021-

350480199378487 Com es de suposar, la proclama de la Independència del Califat de 

Benimaclet també serà virtual i no es llegirà des del balco de l’Assemblea, i també el 

penjarem el mateix dia del carnestoltes. 

Esperem, per tant, també la vostra participació! 

Esperem poder continuar comptar novament amb vosaltres, així com esperem que 

compteu amb nosaltres en aquelles activitats, les finalitats de les quals tinguen els 

mateixos objectius i finalitats de les nostres respectives associacions. 

Agraint novament la vostra col·laboració, aprofitem l’avinentesa per saludar-vos. 

 

Assemblea de Veïns de Benimaclet 

Estrela Roja de Benimaclet 
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