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erquè les estadístiques diuen
que, anant tot bé, em queden
entre dotze i quinze anys de
vida, i en la meua experiència

personal qualsevol projecte vital, seriós,
necessita al voltant d’eixe temps per a
consolidar-se, està clar que qualsevol in-
tenció i decisió de futur que prenga haurà
d’estar ben calibrada, doncs ja no podré
penedir-me de res.

En la vida personal, m’he casat, de nou,
fa quatre mesos. Era la meua intenció i ha
sigut la meua decisió. Convençut. Mire
cap al futur acompanyat el cos de benestar
i curullada l’ànima d’harmonia. A punt!

En la professió, l’experiència acumulada
en els primers trenta-cinc anys m’han ser-
vit, sobretot, per a adonar-me que la virtut
està en el dubte permanent, la qual cosa, llu-
ny del menyspreu, m’obliga a ser cada dia
més prudent, a fixar-me, fins a la tossude-
sa, en tots els detalls del diagnòstic i a ser
molt rigorós en les indicacions de tracta-
ment. He aprés que en la meua faena no és
millor el qui més sap, sinó el qui més com-
pren allò que falta saber i s’apropa since-

rament a la realitat del pacient. Disposat!
Respecte a l’activitat pública, ja fa temps

que sé que mai podré compaginar la meua
professió amb cap responsabilitat política.
Crec que qualsevol de les dues necessiten
una dedicació total als altres. Per això, to-
tes les meues inquietuds socials les he
anat canalitzant a través de les pàgines de
la premsa i de les ones de la ràdio. Un pri-
vilegi! Tracte de les coses quotidianes de la
vida quotidiana: reflexione sobre fets; mos-
tre inquietuds; propose, modestament,
propòsits; assenyale els camins que veig;
done les idees en les quals crec, perquè ser-
viren, primer que res, per a mi en aquest vo-
ler continuar el desenvolupament personal

ja que no vull jubilar-me de res i, cap als al-
tres, perquè m’agradaria anar-me’n un dia
d’ací amb el sentiment d’haver sigut útil,
amb un concepte ample i metafísic de la uti-
litat. Decidit!

Amb aquests tres pilars vitals coberts: a
punt, disposat i decidit, arribe, una any més,
a les pàgines del retrobament amb tots
vostés. Ho faig, com sempre, amb tot el res-
pecte. El que em mereixen vostés com a per-
sones i el que em mereix la seua atenció. De
nou, escriuré en veu alta sobre les coses
quotidianes de la vida quotidiana. Amb res-
pecte. Creient més en les persones que no
en les idees, però enyorant que les bones
idees uniren més les persones. Tan sols en
dues situacions podré desbaratar-me: quan
en nom de la llibertat d’informació algú afir-
me que la capital d’Anglaterra és París o
quan algun portaveu, econòmic, social o po-
lític, volent explicar el que no pot, ens
prenga per «tontos del cul». 
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El Ayuntamiento de Bellre-
guard, con la colaboración de la
Cooperativa de Bellreguard-Villa-
longa, la Escuela Primaria y la
Asociación de Madres y Padres de
Alumnos, ha puesto en marcha
una iniciativa para potenciar los
hábitos alimenticios saludables
en el ámbito educativo. Para ello,
se ha instalado una máquina de
zumo de naranja natural en la es-
cuela y que estará al alcance de to-
dos los alumnos del centro para
que puedan beber cuando quie-
ran. LEVANTE-EMV GANDIA

Zumo de naranja para la
escuela de Bellreguard

SALUD

La Casa de la Música de Rafel-
cofer acoge hoy el Recital de Pia-
no Claudio Carbó Montaner, un
concierto que servirá para rendir
homenaje a Isaac Albéniz en el
centenario de su muerte. La cita
será esta tarde a partir de las 
horas. Con el patrocinio del Ayun-
tamiento de Rafelcofer, el con-
cierto ofrecerá un total de siete
piezas, entre las que se puede des-
tacar la Suite española, los Re-
cuerdos de Viaje, o los Chants d’Es-
pagne, entre otras obras musica-
les para piano. LEVANTE-EMV GANDIA

Recital de piano en
Rafelcofer

CULTURA

La piscina climatizada de Xera-
co ya funciona también los do-
mingos. En concreto, los nadado-
res podrán acudir a hacer uso de
las instalaciones de  a  horas.
La concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Xeraco ha to-
mado esta decisión para satisfa-
cer las demandas de los usuarios,
que han manifestado que tam-
bién quieren practicar baño libre
los domingos por la mañana. El
consistorio también se congratu-
la por los  matriculados en los
cursos. LEVANTE-EMV GANDIA

Piscina climatizada, los
domingos en Xeraco

DEPORTE

El secretario autonómico de
Administraciones Públicas, Ra-
fael Peset, ha mantenido esta ma-
ñana una reunión con el alcalde
de Daimús, Melchor Mañó, para
explicarle el proceso de transición
a la Televisión Digital Terrestre.
Daimús está incluida en la fase III
del apagón analógico, lo que su-
pone que se emitirá sólo en digi-
tal a partir del próximo  de abril.
Es por eso que el alcalde expresó
a Peset todas sus dudas respecto
a estos cambios en la forma de ver
la televisión. LEVANTE-EMV GANDIA

El alcalde de Daimús se
informa de la TDT

COMUNICACIÓN

El Centro de Transfusiones de
la Comunitat Valenciana visitará
estos días algunos municipios de
la comarca. Hoy podrán donar
sangre los vecinos de Oliva, de  a
 horas, en el centro social San
Vicente. Mañana lunes será el tur-
no de Xeresa y el Real de Gandia,
en el centro social y la casa de cul-
tura respectivamente, de  a
. horas. LEVANTE-EMV GANDIA

Donaciones de sangre
en la Safor

SANIDAD

Respecte a l’activitat pública, ja fa
temps que sé que mai podré
compaginar la meua professió amb cap
responsabilitat política


