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C/. Vadell, 4 
MARTES CERRADO

RESTAURANTE

Farmacias de 
guardia en la Safor

▼ DOMINGO
Gandia

Julia Martínez.

Calle Ròtova, 21. (El Raval)

Oliva

Maria Vicenta Català.

Plaza de l’Ajuntament, 3.

Tavernes de la Valldigna

Elvira Sanchis.

Paseo de Lepanto, 1.

▼ LUNES
Gandia

Pilar Pérez.

Calle Benissuai, 11. (Corea)

Oliva

Olga Ruiz.

Calle Poeta Querol, 29.

Tavernes de la Valldigna

Elvira Sanchis.

Paseo de Lepanto, 1.

ENS abraçàrem desitjant-
nos bon any. L’altre dia, a
boqueta de nit, al centre

històric, on buscàvem els da-
rrers regals de Reis. La meua
relació amb Joan Francesc
Peris és així, la dels encontres
casuals en qualsevol lloc, la
dels retrobaments esporàdics
en qualsevol acte. Encontres i
retrobaments en els quals ens
manifestem l’estima que ens
tenim. Nosaltres no anàrem
junts a l’escola, no compartí-
rem jocs de carrer ni colles d’a-
mics, no som col·legues de pro-
fessió, no hem eixit mai a sopar
amb les nostres dones i, el dia
que jo isca de l’armari, se sabrà
que no dipositem la papereta
en la mateixa urna, però des de
fa anys hi ha una simpatia mú-
tua basada, crec, en les nostres
manifestacions publiques: ell
des dels escons i jo des de les
tribunes periodístiques. Quan
ell estava en la gerència públi-
ca directa, jo aprofitava els en-
contres per qüestionar o inte-
ressar-me per algun tema polí-
tic que em preocupava. Ell

aprofita el encontres per dei-
xar sobre el firmament del
meu esperit alguna espurna fu-
gaç sobre qualsevol injustícia
vital, que sempre em mou a la
reflexió i que, en alguna oca-
sió, com aquesta, flueix per
ones i rotatives.

L’altra nit estava ell afectat
per les imatges dels xiquets pa-
lestins massacrats per les bom-
bes israelianes. L’indignava la
poca repercussió mediàtica
que tenia la seua situació, com
si el dolor físic d’aquelles cria-
tures fora diferent, com si la
seua vida fora menys impor-
tant que la dels xiquets dels pi-
james de ratlles, els de les llis-
tes de Schindler o els dels dia-
ris d’Anna Frank. Estava en-
fadat per la prepotència cons-
tant i impune del poderós exer-
cit d’Israel, el qual, una vegada
més, havia trobat en els atacs
puntuals i indiscriminats dels
milicians de Hamás l’excusa
per a la massacre. Ens acomia-
dàrem amb les paraules for-
mals nadalenques.

Aquests dies, el món sencer
clama perquè cessen aquests
atacs sanguinaris i que les
parts implicades seguen a la
taula de negociació. Aquests
dies, una vegada més, ha re-
tornat al meu pensament la
convicció que tinc, des de fa
molts anys, que aquest conflic-
te no té cap solució negociada
entre les parts i que, aquest
conflicte no s’acabarà mai. Hi

ha massa injustícia de base i
massa morts damunt d’eixa
taula de negociació i a més a
més, és impossible negociar
amb persones, que si no els va
bé en el tracte, poden, sota la
paranoia religiosa, lligar-se
una bossa d’explosius al cos i
immolar-se per destruir el
pagà i, alhora, guanyar-se l’en-
trada en el seu cel. Amb aques-
tes persones, que el 2009 uti-
litzen el raciocini de fa dos mil
anys, no hi cap possibilitat
d’entendre’s ni de poder parlar
cap llenguatge de pau.

Jo tenia molts companys
àrabs en la facultat i molt bona
relació amb ells. De llavis pa-
lestins vaig escoltar, per pri-
mera vegada, les lamentacions
pel seu país ocupat per la for-
ça. Balfour, Al Fatáh i les co-
lines del Golan eren noms de
persones, organitzacions te-
rroristes «de defensa» i espais
geogràfics coneguts per a mi.

Jo em sentia prou identificat
amb el dolor dels meus com-
panys i l’angoixa que ells sen-
tien per l’esdevenir de les
seues famílies que vivien en la
terra ocupada per una gent
amb el major poder econòmic
i militar del planeta. Després
he seguit tots els avatars de
zona i del conflicte araboisrae-
lià, que ha anat canviant amb el
pas del temps: la guerra dels
Sis Dies, la guerra del Yom
Kippur, la del Líban, les dues
intifades i cada vegada he anat
sent més pessimista. Els fona-
mentalismes religiosos son
una trava important per a la
pau i açi en hi ha massa. Un po-
ble parla de mort a l’infidel i de
guerra santa defensant la seua
terra i l’altre vol recuperar la
terra promesa després de la
llarga diàspora. Una lluita fa-
nàtica per una terra àrida i es-
tèril en la major part del terri-
tori, abrasida pel sol i mancada
d’aigua perquè es cultive qual-
sevol cosa. Es parla massa de
deus i de les coquetes amb mel
que es menjaran en els seus
cels particulars. Però saben on
veig jo un punt de diferència?
Que els jueus, senyors de for-
tunes immenses, aprofiten el
seu poder per a pressionar
lobbys econòmics i politics per
mantenir el poble d’Israel po-
derós i imbatible, mentre que
els àrabs, senyors de la clau del
petroli, sembla que sols pen-
sen en amassar la for tuna
d’uns quants d’ells deixant que
es podrisquen en la misèria els
seus germans de sang.

Pobres xiquets de la franja
de Gaza. Anònims. On estan
els Spielberg i els Begnini per
retratar-nos la vostra misèria?

Els xiquets de la franja de Gaza
UNA SETMANA DE MÉS PASQUAL Molina

Levante-EMV, Gandia
La actividad fallera del fin de se-
mana en la capital de la Safor co-
menzó con la visita por parte de la
ejecutiva de la Federación de Fa-
llas a las comisiones de Grau, Roís
de Corella y Vila Nova.

Al cierre de esta edición estaba
prevista la presentación de la falla
Màrtirs en el Museu Faller de
Gandia con la asistencia de la Fa-
llera Mayor, Marta Chàfer y el Vi-
cepresidente, Josep Lloret.

Para hoy domingo, a las 12.30
horas se ha previsto la presenta-
ción de la falla Plaça Escoles Pies
con la asistencia de la Fallera Ma-
yor Infantil, Laura Barber y el Vi-
cepresidente, Miguel Pérez.

Màrtirs y Escoles
Pies presentan a
sus reinas falleras
en el Museu

GANDIA

➾ «On estan els 
Spielberg i els 
Begnini per tratrar
la vostra misèria?»

➾ «Estava enfadat 
per la prepotència  
impune del poderós 
exèrcit d’Israel»

M. Joan, Tavernes de la Valldigna
El edificio que albergará los
transformadores de la nueva su-
bestación eléctrica en la Valldig-
na se encuentra prácticamente
terminado. Las obras avanzan a
muy buen ritmo, una circuns-
tancia a la que ha contribuido el
sistema de módulos prefabrica-
dos escogido por la empresa
eléctrica para las paredes y te-
chos. Con este método y con la
ayuda de potentes grúas, los ope-
rarios sólo han tenido que ir en-
cajando las diversas piezas que
forman el edificio en su ubica-
ción y proceder a rejuntar los
puntos de unión.

Así las cosas, la construcción
ha tomado forma en estos dos úl-
timos meses, sin que las lluvias
que desde octubre afectan regu-
larmente la Valldigna ni el hecho
de ubicarse en una parcela a es-
casos metros del río Vaca hayan
paralizado las obras.

Previamente a este trabajo,
grandes maquinas pesadas ex-
cavaron un gran vaso en el cen-
tro de la parcela para situar la ci-
mentación perimetral del edifi-
cio y formar una primera planta
semienterrada. 

Se confía en que dentro de po-
cos días la empresa adjudicataria
inicie la instalación de los trans-

formadores y del resto de ele-
mentos eléctricos que tendrán
por misión convertir el fluido
eléctrico entrante de alta tensión

en otro de menor intensidad para
proceder al suministro de Ta-
vernes.

Pacto Iberdrola-Ayuntamiento
Una vez concluida y puesta en

funcionamiento esta nueva su-
bestación, el Ayuntamiento de
Tavernes accederá a la propie-
dad de una parte de los terrenos
de la actual, situada a la salida de
la población en dirección Alzira. 

Ese fue el pacto alcanzado en-
tre la empresa Iberdrola y el go-

bierno municipal del PP con la
firma del convenio que facilitó la
instalación aérea del tendido de
alta tensión por todo el término
municipal vallero.

A 500 metros del Vaca
Como publicó este periódico,

la empresa Iberdrola solicitó el
permiso para la construcción de
esta nueva subestación durante
el verano de 2006. Una petición
que no estuvo exenta de polémi-
ca dado que la ubicación de la
parcela, junto al cauce del Vaca y
a sólo 500 metros del casco ur-
bano de Tavernes, fue criticada
por diversos sectores de la Vall-
digna, especialmente aquellos
que son contrarios al trazado de
la alta tensión, al considerar que
afecta negativamente a la salud
de los vecinos porque casi todo
el casco urbano está dentro de
un área de dos kilómetros.

Al ritmo que marchan las
obras de esta nueva subestación
de Tavernes de la Valldigna y, si
el tiempo así lo permite, no se
descarta por parte de los res-
ponsables de Iberdrola que pue-
da estar finalizada en unos me-
ses y sólo restará ultimarla y re-
alizar las oportunas pruebas para
que pueda entrar en funciona-
miento.

Las obras de la nueva subestación 
de Iberdrola avanzan a buen ritmo
El estado actual permite aventurar que entrará en funcionamiento en unos meses

LA VALLDIGNA

EN CONSTRUCCIÓN. La nueva subestación que construye Iberdrola.
M. JOAN

■ La edificación 
está ubicada 
a la salida de 
Tavernes en 
dirección a Alzira


