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mb eixa sensació ens
vam quedar els assis-
tents a l'acte organit-
zat per l'Institut Igna-

si Villalonga d'Economia i Em-
presa en Peníscola sota el títol «El
corredor mediterrani en l'eix Cas-
telló, Tortosa, Tarragona» i que
analitzarem en una sèrie de tres
articles durant les properes set-
manes.

Quasi 25 intervencions d'una
representació empresarial, insti-
tucional i política de primer or-
dre davant de 200 assistents, van
deixar palès el sentiment unàni-
me respecte de la necessitat de
fer realitat el més prompte possi-
ble el corredor mediterrani.

A més del reconeixement de
tots els participants a la tasca en-
cetada fa ara més d'una dècada

per l'Institut Ignasi Villalonga
que ha estat clau en l'impuls de
l'Euroregio Euram i per a la de-
claració de prioritari per
Brussel·les del corredor medite-
rrani, les intervencions van ser
reivindicatives però també cons-
tructives i apuntant totes elles a
la col·laboració, el consens i la
cerca de complicitats per fer rea-
litat les inversions en el corredor
mediterrani, capitals per al des-
envolupament del nostre territo-
ri.

A l'inici de la jornada, el presi-
dent de la Diputació de Tarrago-
na, Josep Poblet, qui presentava
l'estudi sobre els beneficis eco-
nòmics de la construcció del co-
rredor mediterrani, ja ens
deia  davant els moviments per
part del govern central per la po-
tenciació de l'eix central, que no
hi ha cap justificació econòmica
ni estratègia per a la seua cons-
trucció en l'actualitat per més
que el ministeri de Foment així
ho vulga vore.

En les següents intervencions
vam poder escoltar, de la ma dels
representants polítics dels Ajun-
taments de Tortosa, Tarragona i
Castelló una crida a la col·labora-
ció de tots per fer realitat el corre-
dor, la reivindicació d'una major
implicació de l'estat per superar

els clars desequilibris en  matèria
d'infraestructures que afecten al
nostre territori, així com la mani-
festació d'un fet irrefutable com
és el que el corredor mediterrani
és, de totes elles, el que més re-
torn econòmic suposa i el més
rendible en termes absoluts. Tots
tres van evidenciar que fins ara
les inversions no havien estat les
més convenients ni rendibles i
que patim una situació anacròni-
ca en quant a l'estat de l'eix medi-
terrani, però també van coincidir
en el convenciment de que ara el
corredor sembla serà una realitat
i en l'agraïment a la societat civil i
molt particularment a l'Institut
Ignasi Villalonga pel paper des-
envolupat en aconseguir que
això haja estat així.

Els representants de les cam-
bres de comerç van fer una rei-
vindicació enèrgica per la cons-
trucció de les infraestructures del
corredor perquè el corredor no
es sols ferrocarril o carreteres, és
en definitiva logística en tota l'ex-
tensió del terme. Sols pot fer-se
realitat aquesta reivindicació, as-
seguraven els presidents de les
cambres de Castelló, Valls, Tarra-
gona, Tortosa i Reus, des del
compromís i bona relació entre
totes les institucions i agents im-
plicats al marge de les seues

competències i superant-les per
a fer possible la complicitat ne-
cessària. De nou el reconeixe-
ment a l'Institut va evidenciar
que més d'una dècada de treball
està sent valorada positivament
per les institucions la qual cosa
ens encoratja per continuar amb
la construcció d'una Euroregió
Mediterrània com a territori de
prosperitat i progrés.

Les dades donades pel Direc-
tor de Ferrocarrils, representant
del Ministeri de Foment en
aquest acte, ens deixaven de nou
les xifres més significatives del
que representa el corredor medi-
terrani: afecta a 4 comunitats au-
tònomes i 11 províncies, al 20 %
de la superfície de l'estat i al 48 %
de la població total del mateix.
Acumula el 45 % del PIB nacional
i el 50 % del trànsit de mercade-
ries. Els plans del ministeri van
estar explicats també en xifres
així com el compromís amb el
corredor mediterrani, que ma-
lauradament es contradiu amb
les notícies que podem llegir als
mitjans de comunicació.

Resulta aclaparador que de 96
milions de tones que es mouen
als ports del corredor sols un 10
% es transporten per ferrocarril i
demostra la importància de que
eixa realitat canvie. 
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ALGUNA COSA CANVIA A L’EUROREGIÓ

n dels primers actes de les no-
ves falleres majors era el de la
seua presentació a l’assem-
blea general. Aquella nit les

dues falleres pronunciaven el seu primer
discurs públic i el seu parlament era con-
testat pel president més veterà que els do-
nava la benvinguda. Les xiques anaven
vestides de festa i no podien ocultar la
seua emoció per la importància del mo-
ment i, algunes, el seu nerviosisme perquè
tenien que fer el discurs davant dels presi-
dents, dels membres de l’assemblea i de
totes les càmeres i micròfons de la premsa.
Perquè havien de fer-lo de memòria! És
cert que, en general, ho feien bé, però a mi
em feia patir pensar com de mal que ho
havien estat passant els dies previs per si
s’equivocaven o es quedaven en blanc a
meitat discurs. I a més a més, quina virtut
es pretenia demostrar amb aquella mani-
festació de memòria absurda?

En la primera assemblea que vaig po-
der vaig presentar una proposta de solu-
ció basada en el fet que si tots els grans
responsables polítics, religiosos i culturals
llegien els seus discursos oficials des d’un
faristol (un atril) per què no ho podien fer
nostres falleres majors i evitar nerviosis-
mes previs quan haurien d’estar disfrutant
de cadascun dels dies d’un any extraordi-
nari i irrepetible. La solució que jo propo-
sava era que les falleres feren el seu dis-
curs des d’un faristol especial fabricat
amb metacrilat transparent, perquè, a
part d’escoltar els parlaments, poguérem
els espectadors gaudir de la seua imatge i
de la roba que les adornara, fora de parti-
cular, fora de fallera. Si, quan vaig acabar,
m’hagueren fet una foto per darrere, (jo,
plantat davant del faristol de la Junta, de
cara als membres de l’assemblea), veurien
les cares que posaren. Des del somriure
irònic fins a l’expressió del tipus «Este tio
està boig!». Clar, no em feren ni cas! L’úni-
ca cosa que vaig aconseguir d’aquella pro-
posta va ser eixir en quasi totes les emis-
sions falleres d’aquell any. Jo i el faristol de
metacrilat!

Com tampoc es va quedar en rés, quan
en 1997, la meua filla, Sara Molina, va ser
elegida Fallera Major de Gandia i, havent
entrar jo aquell any en l’executiva de To-
màs Femenia, vaig demanar permís per a
encomanar un faristol de metacrilat, a cà-
rrec meu, és clar. El faristol era magnífic,
imponent. El metacrilat transparent, grui-
xut. Pesava un ou i mai he confessat a nin-
gú quant em va costar. Mai, a ningú. El fa-
ristol va ser emprat en tots els discursos
oficials de Sara d’aquell any, excepte en el
de la Crida (perquè no cabia en l’espai tan
reduït del balcó del despatx de l’alcalde). I

Sara el va fer de memòria. Aquella nit, con
sempre, Juan Arturo Martí estava darrere
de les cortines, fora de la vista de la gent
de la plaça, amb el discurs de les dues fa-
lleres en les mans per si feia falta. Per cert,
en els dotze anys que vaig estar en l’exe-
cutiva i que vaig viure en directe els actes
de la Crida, totes les falleres majors tin-
gueren darrere de la cortina els seus Juan
Arturo per si de cas. Mai ninguna el va ne-
cessitar. El faristol de metacrilat, des del
primer moment em fou sol·licitat en mul-
titud d’ocasions, per diverses entitats
(també pel mateix Ajuntament), i per a tot
tipus d’actes. Me’l van emprar per a pre-
sentacions, simposis, congressos, alguns
actes oficials, i recorde algun concurs in-
ternacional de la fideuà. Ara que en par-
lem, hui no sé qui el té, perquè ha d’estar
en algun lloc.

El rei llig els seus discursos, el príncep
també. Rajoy i Rubalcava tenien els pa-
pers davant l’altre dia en el debat de l’estat
de la nació. El papa esta setmana inusita-
da en tots els actes d’acomiadament ha
llegit els seus discursos. Tots lligen, llevat
d’Obama, perquè com és americà i guai
gasta el sistema del prompter (el telea-
puntador) que li permet llegir els discurs
en dues pantalletes de vidre (metacrilat?)
que ell te davant del faristol, però vostès
no veuen mai el truc perquè a Obama
ningú li fa fotos per darrere. 

A l’alcalde Gandia li’n feren una el dia
de la Crida. Per darrere. I el dia que co-
mencen les Falles es va armar el Betlem.
La foto mostra Arturo Torró, d’esquena,
en el balcó del seu despatx, en el moment
de pronunciar la seua Crida als fallers i
ciutadans que omplien la plaça. El quid
de la foto, i motiu del canyaret posterior,

és que darrere d’ell, asseguda en terra,
una jove col·laboradora té el discurs en les
mans com per a apuntar-li’l si fera falta.
Miren, la foto és la foto somniada d’un re-
porter gràfic i, si m’apuren, és la foto pre-
miada d’un concurs de periodisme gràfic.
La foto ha causat tot tipus de reaccions.
Des de la conya a la indignació. Depenent
de qui la mirava. A mi la foto en pareix
simpàtica, la xica em recorda les compan-
yes de la facultat prenent apunts un dia on
tots els seients de la classe estaven ocu-
pats i m’ompli d’enveja, perquè jo hui no
podria seure així i, si ho aconseguira, ne-
cessitaria una grua per a alçar-me! L’alcal-
de, per darrere, mostra un cos atlètic,
atractiu. Algú (una dona) l’altre dia opina-
va que tenia un cul bonic, al costat, un xi-
con assentia. Tot de bon rollo! Em conten
que, aprofitant que el Serpis passava per
Vilallonga, han sigut penjades en la xarxa
algunes opinions poc amables cap el sen-
yor Torró, el qual —em diuen— ha aprofi-
tat l’avinentesa per clavar la banya on més
fotia. Respecte al quid primer, jo estic ben
segur que al senyor Torró no li fan falta
apuntadors i que té recursos i molta expe-
riència per desenvolupar-se en tot tipus
de situacions de caràcter multitudinari.
Agrade o no aquesta afirmació. 

El fet ha tingut repercussió nacional en
els mitjans de comunicació, els quals —
em conten— en general han donat un
bon tractament a l’assumpte, excepte en
el tema del rebuig al mitjà de comunica-
ció que havia publicat la foto. Ara que tot
deu haver quedat en una anècdota simpà-
tica, no creu senyor alcalde, no creus, Ar-
turo, que ja seria l’hora de traure la banya
del lloc? És l’únic punt obscur que queda-
ria de tot l’assumpte.
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EL FARISTOL DE
METACRILAT

Pasqual Molina
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La Fundació Jaume II el Just, un
organismo de la Generalitat que
gestiona el monasterio de Santa
María de Valldigna, ha acabado
reconociendo el despido impro-
cedente que llevó a cabo el año
pasado en la persona de Gràcia
Miñana Burguet.

Miñana, que era guía del mo-
nasterio, fue despedida el 26 de
marzo del año pasado, y en un re-
ciente acto de conciliación que
tuvo lugar en el juzgado de lo So-
cial número 7 de Valencia la Fun-
dació Jaume II reconoció esa im-
procedencia y aceptó el abono
de una indemnización de cinco
mil euros para la trabajadora.

La guía del monasterio señaló
esta semana a Levante-EMVque,
pese a aceptar la conciliación con
la Fundació Jaume II, lo que pre-
tendía que quedara claro es la
improcedencia de su despido,
como finalmente ha quedado de-
mostrado.

La Fundació Jaume II gestiona
ahora el monasterio de Simat a tra-
vés de una empresa privada que
organiza actos para animar las
visitas al recinto.

S. S. GANDIA

La Fundació
Jaume II paga
5.000 euros por
despedir a una
guía de Simat


