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La Hermandad de Nuestra Se-
ñora de la Piedad de Oliva celebra
hoy su fiesta con un pasacalle que,
a las 10.30 horas, recogerá a sus
madrinas, Tere Collado Pous, (sa-
liente) y Xelo Cañamás Pérez (en-
trante). A las 12.30 horas será la
misa en la iglesia de Sant Roc en
el transcurso de la cual se bende-
cirán el nuevo banderín y unas
medallas conmemorativas del 50
aniversario. LEVANTE-EMV OLIVA

Día de la Hermandad
de la Piedad de Oliva

RELIGIÓN

La Casa de Cultura de Gandia
acoge mañana la presentación de
una colección de imágenes sobre
los espacios naturales de la co-
marca, de Felipe Valladares. Tam-
bién se impartirá una ponencia
sobre la obra naturalista del cita-
do fotógrafo con el título «un pa-
trimoni a protegir». Este acto se
enmarca en el ciclo Any Interna-
cional dels Boscos 2011 de Gan-
dia. LEVANTE-EMV GANDIA

Conferencia e imágenes
sobre espacios naturales

GANDIA

En Tavernes de la Valldigna ac-
túa hoy domingo día 27 la Or-
questra Filharmònica de la Uni-
versitat de València. Se trata de la
actividad de clausura del ciclo de
propuestas educativas y cultura-
les de la II Universitat València en
Tavernes de la Valldigna. el con-
cierto está programado a partir de
las ocho de la tarde con entrada li-
bre para los ciudadanos que quie-
ran disfrutar de la buena música.
LEVANTE-EMV GANDIA

La Filarmónica de la UV
actúa en Tavernes

CASA DE CULTURA

La concejalía de Participación
Ciudadana del Ayuntamiento de
Tavernes organiza una serie de
debates temáticos. El primero se
celebró el pasado miércoles. El se-
gundo se anuncia a las 18 horas de
mañana lunes en la Casa de Cul-
tura con el título de «Taula de mo-
bilitat saludable i esports», en la
que se debatirá sobre la posibili-
dad de realizar rutas a pi y en bi-
cicleta por el territorio de la Vall-
digna. La tercera y última será pa-
sado mañana martes día 29 y se
denomina «la taula de mobilitat
geogràfica, econòmica i turisme
sostenible». Será a las 18 horas en
el Centre Social Braç Treballador.
LEVANTE-EMV GANDIA

Segunda mesa de
debate sobre movilidad
en Tavernes

CASA DE LA CULTURA

es enquestes assenyalaven la
victòria segura del candidat
Mariano Rajoy. Des de fa
mesos. Per majoria absoluta.

Una campanya electoral inescrutable en
projectes, deliberadament ambigua —
per no espantar el personal—, i avorrida
—si no fóra per la greu situació econòmi-
ca i social— ha donat a conéixer, els úl-
tims dies, algunes dades autobiogràfi-
ques del personatge sobre el qual recau-
rà la responsabilitat de gestionar els inte-
ressos dels espanyols en els propers
anys. En els propers... Molts anys! Amb la

intenció de fer pròxima la persona, da-
des i dates de la infància, de la família,
dels estudis i treballs, de les responsabili-
tats, de la dona i dels fills, dels hàbits i
dels ocis, han aflorat. Hem vist alguna fo-
tografia dalt d’una bicicleta al costat de
Perico Delgado (li encanta el ciclisme),
alguna altra de quan va fer la mili a Va-
lència, ens han repetit, fins avorrir-nos,
la dèria madridista rajoyniana i s’ha des-
tacat que, en la distància curta, és un bon
conversador, fins i tot enginyós i simpà-
tic, sobretot en la sobretaula amb un bon
puro a la boca i que no rebutja tampoc
un bon whisky a la mà. Aguantar setma-
nes, impertèrrit, sense dir cap paraula
comprometedora sobre els seus projec-
tes polítics, mentre li plovien per tot
arreu les crítiques per no fer-ho, ha sigut
una mostra de la capacitat d’aguant del
personatge —a més a més d’una burla
política perquè, aleshores, per a què ser-
veixen les campanyes electorals? To-
thom sap que haurà de fer el que haurà
de fer, que el que faça serà impopular
fins i tot per als populars, però no haver
obert la boca abans no serà identificat
després com a prudència, serà identificat
com a mentida i això no serà bo per a cap
dels qui necessitem creure que ell siga el
Moisés que conduirà el poble espanyol
en la lenta i inexcusable travessia pel de-
sert dels mercats cap a la terra promesa
de l’estabilitat econòmica i social.

Jo crec que l’única persona que ha
aconseguit alterar estes setmanes la seua
hieràtica posa ha sigut el Carles Franci-
no quan un matí en la ràdio li va pregun-
tar, fent-se ressò del rumor que hi havia
al carrer, si anava a  revisar la llei sobre el
tabac i Rajoy, com agafat, va començar,
fent volantins amb les paraules, a dir
que, per a ell, sempre seria primer la sa-
lut de les persones però, home, si, sense
molestar, es poguera aconseguir que...
en eixe moment el periodista el va inte-
rrompre abruptament dient: “Alesho-
res... Sí!” A Rajoy se li desbaratà el taran-
nà emprat en l’entrevista (emprat les da-
rreres setmanes) i en to molest li va dir
que les respostes mai podrien ser sí o no.
Així va quedar la pregunta i així d’inquie-
tant va quedar la resposta. Des d’alesho-
res intente que el trellat aconseguisca re-
primir una mena d’indignació que m’es-
tà atacant furibundament perquè crec
que, a la fi, algú acabarà convencent-lo
de la barbaritat que suposaria fer un pas
enrere en la direcció que tant va costar
prendre i que ara, quasi un any després,
havia aconseguit suavitzar coentors dels
qui es consideren damnificats.

Senyor Rajoy, per si encara no se n’ha
assabentat, el tema del tabac no és un
tema de drets dels uns ni d’obligacions
dels altres (d’antuvi, podria haver sigut
un tema de bona educació entre les per-
sones —no fumes davant qui molestes i

perjudiques), no és un tema de lleis i
prohibicions (a les quals s’ha hagut d’a-
cudir per la falta d’educació entre les per-
sones) tampoc és un tema empresarial
de bars, cafeteries i restaurants (si a una
empresa li va malament per les circums-
tàncies, lluita per adequar-se, o, simple-
ment, tanca i s’apanya, com ens apan-
yem tots quan, per circumstàncies, ens
van malament les coses en les nostres
empreses), no és un tema econòmic per
a l’Estat (les despeses, brutals, que pro-
voquen les malalties per causa del tabac
—baixes laborals, medicines, estàncies
hospitalàries, operacions costosíssimes,
jubilacions anticipades— tenen la com-
pensació, vergonyosa i infame, de l’im-
post directe a les arques del governant
actual del 73 per cent del valor d’un pa-
quet de tabac). 

No senyor Rajoy no, el tema del tabac
és un incontestable tema de salut públi-
ca, un inqüestionable tema de salut pú-
blica. Ho diu la ciència. I si la salut és el
valor més apreciat de les persones, per a
qui té la responsabilitat política de cui-
dar-la, fer-ho, ha de ser una de les prime-
res obligacions. Ho diu la més elemental
norma de comportament ètic. I l’article
43 del Capítol III de la Constitució Es-
panyola. Aleshores, com és possible ara,
eixa bretxa en la premeditada impene-
trabilitat del seu programa electoral? Per
què ens fa viure en esta inquietud?
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