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La asociación MLS Gandia ce-
rró  con más de  opera-
ciones, la mayoría viviendas de
segunda mano y con cliente na-
cional. El presidente de MLS
Gandia, Javier Rocher, calificó el
como el de la normalización del
sector, en el que las agencias han
estabilizado sus objetivos y se ha
incrementado el número de ope-
raciones al consolidarse la MLS

como un sistema «efectivo».
Sobre el cliente extranjero, el

presidente de MLS Gandia apun-
tó que la Safor es «la comarca con
más servicios que otras y con un
encanto especial, pero que no he-
mos sabido vender nuestro pro-
ducto al cliente internacional».
Rocher hizo estas consideraciones
con motivo de la Gala FAES ,
que se celebrará en Oliva el pró-
ximo martes.

La regularización inmobilia-
ria y el incremento de asociados
son dos de las objetivos en los que
está trabajando la asociación MLS
Gandia en el marco de la norma-
lización del sector. Rocher seña-
ló al respecto que «no se entien-

de que una actividad que produ-
ce tanto dinero, genera tantos
impuestos y aporta una gran ri-
queza no esté regulada, ni prote-
ja al consumidor». De este modo,
incidió en que es necesario que
todos los actores inmobiliarios es-
tén identificados e informados
como garantía, también, para el
consumidor.

MLS Gandia, que nació en 
con tan sólo tres agencias, cuen-
ta en estos momentos con  in-
mobiliarias asociadas. Un reco-
rrido que, a pesar de haber con-
tado con una serie de obstáculos,
«nos ha permitido concienciar a
los clientes de la validez del siste-
ma tanto para el vendedor como

para el comprador y las agen-
cias». Para ello, recalca, es nece-
saria una labor de educación del
sector para poder alcanzar obje-
tivos «muy buenos para todos».

En cuanto a las reivindicaciones
destacan la rebaja del Impuesto de
Transmisiones Patrimoniales, así
como del IVA de obra nueva a un
  como ocurre en otras comu-
nidades. «Algo que nos lleva a ju-
gar con desventaja con otros des-
tinos turísticos como, por ejemplo,
puede ser Andalucía». El presi-
dente de MLS Gandia expresó su
deseo de que «todos los interme-
diarios inmobiliarios tengan como
prioridad los intereses del pro-
pietario y no los suyos propios».

LEVANTE-EMV GANDIA

MLS Gandia realiza 800 compraventas de vivienda en
la Safor en 2016 y atisba un incremento para 2017

El alcalde de Tavernes de la Vall-
digna, Jordi Juan, y el concejal de
Urbanismo y Fomento Local, Jo-
sep Llàcer, han solicitado al di-
rector de Industria y Energía de la
Generalitat, Diego Macià, la
adopción de medidas que permi-
tan dotar de energía eléctrica al
polígono industrial del Golfo. Los
responsables municipales infor-
maron al Macià de la importancia
que tiene el proyecto de electrifi-
cación para el municipio, ya que
de esta manera las empresas que
estén interesadas se podrán ins-
talar en Tavernes. En la reunión se
acordó agilizar los trámites buro-
cráticos para poder autorizar ese
proyecto. LEVANTE-EMV GANDIA

Tavernes pide al
Consell el aporte de
electricidad al Golfo
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La asociación de agentes
inmobiliarios de la Safor pide
una ley valenciana que evite
el intrusismo profesional

�

es de fa uns anys, en passar la
Fira, em reunisc amb Sergi Sa-
pena, el delegat del diari Le-

vante-EMV la Safor. Ho fem a migdia,
quan jo he acabat la consulta i ell inte-
rromp un moment l’aclaparament quoti-
dià de lliurar a la linotípia les notícies del
dia. És una reunió breu, el que pot durar
«fer-se» una cervesa, i en ella, explícita-
ment, jo demane la vènia per a continuar,
una temporada més, amb la meua co-
lumna d’opinió dominical en estes pàgi-
nes. I ell, me la concedeix. És un moment
amable, on es fa palés l’afecte mutu que
ens tenim. Aleshores portem uns mesos
sense massa contacte i, amb la reunió, re-
prenem sintonies. A partir d’ara, i fins el
diumenge de Sant Vicent, després de
Pasqua, coincidirem setmanalment: jo
escrivint l’article, ell maquetant-lo, el dia-
ri publicant-lo i després vostés decidiran
la lectura.

El curt barret que fem gira al voltant
del nostre diari i de les notícies en gene-
ral. De la situació actual i del futur incert
dels dos. Sergi em refereix, una altra ve-
gada, que la gent llig cada vegada menys
la premsa escrita però el que a ell li preo-
cupa més és el nou tarannà del món de
la comunicació perquè, tot i considerant
que en la notícia s’ha premiat la primí-
cia, sempre s’ha considerat com a obli-
gatori confirmar el que és diu o s’escriu.
Ara, amb la tirania de pressa per comu-
nicar la novetat, s’oblida massa vegades
curar la confirmació. Són les notícies es-
purna, aquelles que sorgeixen sobtada-
ment, les quals capten l’atenció de forma
immediata, enlluernant el moment i
que, d’igual manera, s’apaguen fins que
una estona després una altra notícia, la
qual pretén ser més enlluernadora enca-
ra, fixe l’atenció momentàniament. El
temps que dura una espurna! 

Són les possibilitats de comunicació
de la xarxa les que faciliten la rapidesa i
propicien la fugacitat de la notícia. Les
notícies s’encadenen com a baules d’es-
purnes que fan, a la llarga, perdre l’inte-
rés que haurien de despertar i, el que és
més greu, es dificulta el calat de la trans-
cendència de tants importants esdeveni-
ments globals i locals que passen en el
dia a dia. Sembla que caminem, irrefre-
nablement, cap a un futur on el pensa-
ment, el judici de valors i la defensa de la

veritat, que haurien de ser els estendards
de la premsa lliure, podran estar entre-
bancats per la immediatesa i la fugacitat.
La conseqüència és que la notícia d’ara
mateix, demà quan apareix escrita en el
diari sembla ja coneguda, sobrepassada i
poc acaparadora d’interés.

Sapena, resignat, diu que això és el
que hi ha i que, aleshores, en esta situa-
ció, més que donar la notícia, hauríem
de  contar-la. I jo, sense dir-ho, vaig pen-
sar per a mi que això és el que faig en
este «Anem fent» des de fa tants anys.
Com la meua columna d’opinió té caràc-
ter setmanal i mai puc ser el portaveu de
la primícia d’una notícia, el que faig és fi-
xar-me en alguna de les que han passat
durant la setmana, la qual, habitual-
ment, relacione amb vivències personals
de qualsevol època per a, finalment, dei-
xar entre les línies de l’article algunes re-
flexions perquè el lector trie o faça la

seua. Sergi em contà que abans, i mentre
va estar arribant als quioscos de Gandia,
ell comprava el Corriere della Sera, el
diari que es publica a Milà, perquè li en-
cantava el tarannà amb el qual aquells
periodistes italians contaven les notícies.

Un parell d’esdeveniments ocorreguts
poques hores abans ens serviren per a
il·lustrar el que estaven parlant. El porter
de l’equip de futbol del Sporting de Gi-
jon, Iván Cuéllar, li feu, en sala de prem-
sa, una renyada al periodista que havia
lliurat al seu diari, d’immediat, la imatge
que ell havia interpretat com una mirada
desafiant cap els seguidors de l’equip lo-
cal, quan el porter baixava de l’autobús,
quan el que, este, havia fet, realment, era
mirar preocupat perquè un d’eixos se-
guidors estava patint un atac epilèptic.
Bo! Cuéllar li va dir de tot al periodista
arribant, inclòs, a l’insult personal. La
precipitació havia adulterat la informa-

ció i el periodista, tret dels insults, va re-
bre un bon marmoló. 

El dia anterior, el cardenal arquebisbe
de València, Antonio Cañizares, va ser
increpat a les portes de la Col·legiata de
Gandia, a la qual havia acudit per a con-
celebrar la missa en honor del patró de la
ciutat. El grup el formaven una vintena
de persones que portaven cartells repro-
vatoris a la figura del prelat. Entre elles
destacava la presencia del regidor muni-
cipal Xavier Ródenas, amb responsabi-
litats de govern. La notícia, àmpliament
difosa per les xarxes socials, tingué molta
repercussió fora de les fronteres casola-
nes donada la rellevància de la jerarquia
eclesiàstica del cardenal i pel fet que un
regidor del govern municipal formara
part de la fustigació. Sapena referia que
ell havia publicat la notícia en el diari d’a-
quell mateix matí sent conscient que ja
no era primícia. Però ja que no era mo-
ment per a donar-la sí que podia ser un
moment per a contar-la. Jo ho haguera
fet el diumenge següent si ja hagués ini-
ciat la meua col·laboració dominical en
estes pàgines. Hauria contat qui eren els
manifestants, a qui representaven, què
volien, com ho demanaren, què es llegia
en les pancartes; qui era Cañizares, qui
era Ródenas, què representen cadascun
d’ells i què feien allí. 

En el moment de fer les reflexions, se-
gurament jo hauria posat damunt la tau-
la el tema de la llibertat d’expressió, el
tema de la presència del regidor en
aquell grup de persones, si tenia dret a
fer-ho (per suposat que sí), si fou una im-
prudència estar allí sabent com penja
d’un fil prim el pacte de govern munici-
pal de Gandia; haguera comentat la pos-
tura de l’Església davant dels col·lectius
homonexuals i dit que si el papa Fran-
cesc en pensa una altra cosa que no ho
diga als periodistes dalt d’un avió quan
torna d’un viatge, sinó que ho faça en
una encíclica, ja que té la potestat de la
infal·libilitat. 

M’haguera preguntat on tenia l’escrip-
tura de propietat de la comarca aquella
xica que portava la pancarta que deia a
Cañizares: «Fora de la Safor». Ho hague-
ra contat i haguera fet algunes d’estes re-
flexions perquè vostès triaren o feren les
seues. O, simplement, rebutjaren les
meues.
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Anem fent!

La protesta contra el cardenal Antonio Cañizares a Gandia. XIMO FERRI


