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i ha projectes que estan con-
demnats a tornar. Per la seua
existència real i per la tossuderia

del seu interés per a l’articulació territo-
rial valenciana. És el cas de les comar-
ques centrals valencianes. O, és el mateix,
del territori que triangula entre les ciutats
de Gandia, Ontinyent i Alcoi.  Foragitat
en temps i en forma en el seu moment
per les pressions polítiques i pel desinte-
rès generalitzat d’una societat atrapada
entre el discurs omnipresent del tàndem
turístic–immobiliari d’aquests anys, las
«cosa» de les comarques centrals ha anat
perdent interés i prèdica, baixes empre-
sarials i fins i tot redefinicions del projec-
te. Es parla ja d’un eix industrial Ontin-
yent–Alcoi, i de no insistir a incloure la te-
rra d’Ausiàs Marc. D’acord, pot ser, és
moment de plegar veles i es pot entendre
la necessitat de comptar amb estratègies
territorials que disposen de millor massa
crítica al darrere, de suport institucional,
s’entén. 

Però alerta, com tornarà una televisió
valenciana, amb el temps, tornaran les
estratègies territorials basades en una re-

alitat, tossuda. Ni la comarca ni la pro-
víncia s’ajusten a les dimensions que
marquen els fluxos de la mobilitat labo-
ral diària, ni la comercial dels caps de
setmana, ni la residencial. El nom no fa
la cosa, però la cosa necessita un nom.
Renunciar a una articulació del territori
valencià diferent no farà que desapare-
guen molts dels debats que, per exemple
en matèria d’infraestructures i d’activitat
econòmica, té avui la Safor.

Qüestions totes aquestes que apare-
gueren durant l’entrevista que vaig tenir
ocasió de fer-li fa unes setmanes a Rafael
Durà, degà del Col·legi d’Arquitectes de
la Comunitat Valenciana. A més de la
xarxa viària longitudinal que permeta la
connexió dels diferents nuclis de la Safor,
parlàrem de la  infraestructura que asse-
gure la connexió amb l’interior, amb l’au-
tovia del Morquí, encara sense finalit-
zar. El corredor mediterrani, el ferroviari
i el viari, passen per les comarques de
l’interior, pel que la connexió amb
aquest eix s’ha de fer per aquesta auto-
via, per la consolidació d’una estratègia
territorial que tornarà a posar en un de-
bat comú les comarques de la Safor, de la
Vall d’Albaida i del Comtat–Alcoià. 

La conjuntura econòmica, social, polí-
tica i cultural que vivim ho permet quasi
tot. Sense mitjans de comunicació pú-
blics, ni entitats financeres, ni projecte
institucional que se sostinga i amb l’ame-
naça de col·lapse financer per al 2015 si
l’estat no millora el nostre finançament
autonòmic.  Potser és el moment de tor-
nar a començar, de tornar a recuperar
projectes no reeixits, per millorar-los.
Tornar a construir una televisió pública
per als valencians, totalment diferent; de
plantejar una estratègia empresarial in-
novadora; de recuperar la iniciativa.
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os psicólogos explican que las per-
sonas altruistas son más felices
que los egoístas. Pues bien, la Na-

vidad es un tiempo especialmente propicio
para las causas sociales, para que todos re-
flexionemos y pensemos en aquellos que
no tienen nada. La solidaridad muestra el
compromiso social de cualquier persona
con su entorno, con su barrio, con la gente
que conocemos de toda la vida y que sabe-
mos que lo están pasando realmente mal.

En el departamento que dirijo acuden
decenas de familias con infinidad de pro-
blemas, en su mayoría económicos. Es una
situación que la ciudad de Gandia no había
vivido nunca; no lo habían vivido los ciu-
dadanos, ni tampoco el departamento se
había enfrentado a un hecho parecido en
la historia. Estoy profundamente impacta-
da por la situación real de muchos de
nuestros ciudadanos que diariamente sub-
sisten gracias a las Ayudas de Emergencia
Municipales que tramitamos en los Servi-
cios Sociales, la Renta Garantizada o tam-
bién gracias a la impagable labor que hace
el Comedor Social, con el Padre Puig al
frente; también del trabajo de Cáritas Inter-
parroquial y su Centro de Acogida Integral
y también Cruz Roja, así como el Prevento-
rio Infantil, Jezrael o asociaciones de per-
sonas con capacidades diferentes como

Asmisaf, Espurna y muchas otras.
Si queremos tener una Navidad en la

que cuando estemos cenando con nuestros
familiares, podamos sentirnos completa-
mente felices, debemos pensar en todos
aquellos que estas navidades no tendrán
absolutamente nada. Es importante com-
prar regalos para los familiares y amigos;
importante porque potenciamos nuestros
comercios y la actividad económica de
nuestra ciudad. Te aconsejamos que prac-
tiques la solidaridad no sólo en estas fiestas
sino también el resto del año, pero, ya que
estamos, puedes buscar información sobre
diferentes organizaciones que existen en tu
ciudad con el objetivo de obtener datos so-
bre la labor que te gustaría realizar. Es de-
cir, debes pensar si te gustaría trabajar
como voluntario en labores solidarias con
ancianos, niños, inmigrantes o cualquier
otro colectivo o simplemente ayudar en la
campaña de navidad, regalando felicidad a
aquellos que menos tienen.

El voluntariado es una actividad exce-
lente para jóvenes pero también para ma-
yores. De hecho, muchos jubilados deci-
den dedicar parte de su tiempo a alguna
causa social. La solidaridad es un valor en
alza para aquellas personas que tienen una
noción plena de la vida como un tesoro
que merece la pena disfrutar con todos los
sentidos en contacto pleno con otro ser hu-
mano. Además, la solidaridad es un acto
que reporta emociones positivas y gratifi-
cantes, también ayuda a conocer gente
nueva y diferente.

Cada día debes pensar en una buena
causa que puedes realizar en tu entorno
más cercano. Se trata de gestos sencillos
que puedes tener con algún amigo, un fa-
miliar o incluso, con un vecino. Los peque-
ños gestos son los que cambiarán al mun-
do.
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ui és el dia del sorteig de Nadal.
Aquesta data sempre ha sigut di-
ferent per a mi. Des de la infància

la identifique com el dia de l’inici de les
festes nadalenques, les quals, sempre, tant
he apreciat tant.

El rum-rum de les veus dels col·legials
cantant els números i els premis de la
grossa de Nadal ha musicat escenes en-
tranyables en l’escenari de la meua vida,
compartides amb les persones estimades.
De xiquet, aquell dia (el primer de les va-
cances de les Carmelites), ma mare feia a
la cuina els pastissets de moniato mentre
la meua germaneta i jo escrivíem, a la tau-
la del menjador, la carta als reis mags. Uns
pastissets inigualables. Unes cartes im-
possibles. D’adolescent, aquell dia (el pri-
mer de les vacances dels Escolapis) ma
mare feia els pastissets a la cuina i la
meua germana i jo, cadascun en la seua
habitació, escrivíem la carta als reis mags.
Uns pastissets formidables. Unes cartes
mesurades. En l’etapa universitària,
aquell dia, jo feia fugina (era l’únic dia
que faltava a classe de tot el curs) i em
quedava a casa, amb ma mare, assegut
davant del televisor, amb un llibreta on
anava apuntant els premis a mesura que
apareixien. A un costat tenia les paperetes
que havia comprat en la facultat als alum-

nes del pas de l’Equador. Ma mare em feia
un entrepà de truita d’alls tendres (no sa-
bria dir el perquè d’elecció d’aquest com-
panatge) i es passava el matí a la cuina
embolicada amb els pastissets de monia-
to, des d’on venia a cada instant per recor-
dar-me que havia d’escriure la carta als
reis mags. La truita estava deliciosa. Els
pastissets començaven ja a eixir-li durs.
La carta, escrita en la llibreta dels premis,
era molt curta. Una vegada em tornaren
els diners de les paperetes i no les vaig co-
brar en benefici del viatge dels alumnes
que me les havien venudes.

Durant els anys que vaig treballar a
l’hospital de Gandia, aquell dia era un
dels tres que jo triava com a vacances ofi-
cials de Nadal. Em quedava a casa, davant
del televisor de la saleta, assegut al sofà,
amb una llibreta per a apuntar els premis
en una mà i amb els dècims que em juga-
va, en l’altra. Em feien la truita d’alls ten-
dres. Ma mare feia els pastissets de mo-
niato a sa casa i em telefonava diverses
vegades al llarg del matí per repetir-me
que havia d’escriure la meua carta als reis
mags i que, també, els meus fills havien
d’escriure’n cadascun la seua. La truita es-
tava prou bona. Els pastissets de moniato
(que arribaven a casa l’endemà), aplega-
ven quasi sempre cremats. La meua carta

era simbòlica, les dels xiquets eren astro-
nòmiques. Mai em va tocar un duro amb
aquells dècims. Quan a començament
dels noranta vaig agafar l’excedència en
l’hospital i vaig traslladar la meua consul-
ta privada als matins, aquell dia jo no cita-
va pacients (la consulta estava al costat
mateix de ma casa i podia atendre, ràpi-
dament, qualsevol incidència). Jo em feia
la truita d’alls tendres. Seia en la saleta da-
vant del televisor, amb la llibreta per ano-
tar els premis i els dècims que jugava prop
de mi. De tant en tant telefonava a ma
mare per veure com li anava amb els pas-
tissets de moniato, que s’entestava a con-
tinuar fent i ella aprofitava per a insistir-
me que havíem d’escriure, tots, la carta als
reis mags. La truita m’eixia bona. Els pas-
tissets (que arribaven a casa tard) prefe-
resc, per misericòrdia, no descriure’ls. En
la meua carta demanava una bufanda. En
la dels meus fills es demanava de tot. A
mi, un any, en un dels dècims que porta-
va (en jugava uns quants) em va tocar les
dues últimes xifres de la grossa. 

A començament de la dècada del dos
mil ma mare s’havia mort. Aquell dia jo
em feia una truita d’alls, me la menjava
amb tristor i me n’anava a la consulta. Allí,
en algun dels despatxos les infermeres te-
nien un transistor on s’escoltaven, com un
murmuri, les veus dels xiquets de Sant Il-
defons i el soroll que s’armava quan eixia
la grossa. Feia dies que recordava als
meus fills l’obligació que tenien d’escriure
la carta als reis mags; un any, Pasqualet,
burlant-se de la qüestió, no la va escriure i
el dia de Reis no va rebre cap regal i, enca-
ra que no es creia que va ser perquè es
reis no havien rebut cap demanda, per si
de cas, a partir d’aquell any no va deixar

d’escriure-la mai més. De vesprada com-
prava el periòdic i comprovava si m’havia
tocat algun premi. Els pastissets de mo-
niato no m’han faltat mai, alguna de les
pacients, amb les quals m’uneix l’afecte
de tants anys, coneixent el significat que
tenien per a mi me’n feia i me’ls portava.
La truita tenia l’estimable sabor de l’enyor.
Els pastissos el sabor de l’afecte compar-
tit. Les cartes dels meus fills anaren mo-
derant-se. La grossa es passejà de prop i
de lluny, però mai per la meua butxaca.

Hui és el dia del sorteig. Com que és
diumenge, no aniré a la consulta. De bon
matí la televisió estarà connectada en al-
gun dels llocs de la casa cantant en solitari
els números i els premis. Des de fa temps
sols jugue els dècims indefugibles. Els
pastissos de moniato me’ls portaren des-
pús-ahir a la consulta i ja estan a casa.
Des de fa dies estic insistint, al meu vol-
tant, en l’obligatorietat d’escriure la carta
als reigs mags. Ahir vaig comprar els alls
tendres i vaig comprovar que quedaven
ous a la nevera. He començat a rebre, per
Internet, les cartes als reis de la meua
gent, algunes són per al Pare Noel i les pe-
ticions són molt variades. Aquest matí
m’he fet la truita d’alls tendres. En men-
jar-la, se m’ha fet el nus en la gola dels da-
rrers anys. Els pastissets de moniato tenen
el sabor de la nostàlgia. Respecte al premi
de la grossa, tinc quimera que no em to-
carà mai. Diuen que la grossa no li cau
mai dues vegades a la mateixa persona i,
aleshores, reconec sense vanaglòria que a
mi ja m’han tocat uns quants premis en la
loteria de la vida.

L’any que ve el sorteig caurà en dilluns.
Bon Nadal estimats lectors! Que la pau
curulle l’espai de la vostra estima.      
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