
Anem fent!

Q uan el  es va
inaugurar el primer
hospital Francesc
de Borja de Gandia

funcionaven en la comarca
quatre clíniques privades dedi-
cades a la ginecologia i obste-
trícia dotades de personal fa-
cultatiu (ginecòlegs, anestesis-
tes, infermeres, zeladors i mon-
ges) i de tot tipus d’instal·la-
cions (sales d’hospitalització,
quiròfans, paritoris, serveis de
cuina, safareig i de neteja) on
milers de dones foren ateses en
el moment de parir per via na-
tural o cesària i d’altres foren
intervingudes per diversos pro-
blemes ginecològics de caràc-
ter inflamatori o tumoral. Totes
tingueren que tancar, més
prompte que tard, perquè les
dones deixaren d’acudir-hi.
Pocs anys després, passà el ma-
teix amb les dues clíniques pri-
vades de traumatologia, una
d’aquestes, la del doctor Tomàs
Mut, havia sigut l’únic centre
obert les  hores del dia, du-
rant dècades, per atendre els
pacients accidentats. El nou
hospital de la seguretat social
oferia a malats i pacients el ser-
vici «gratuïtament».

Quan en els anys noranta es
posà de moda obrir un compte
en el banc perquè els convidats
d’una boda ingressaren diners
com a regal, aquelles botigues
de parar luxós, on els nuvis ha-
vien fet sempre la seua llista de
boda, desaparegueren làngui-
dament. Les parelles compro-
varen que els feia més profit
disposar d’eixos diners comp-
tants que els anara arribant, als
seues domicilis, el degoteig de
plats, gots, culleres i tenedors
de unes vaixelles i d’unes co-
berteries que segurament dor-
mirien sense a penes despertar
als calaixos i a l’aparador del
menjador.

Quan El Corte Inglés obri les
portes a València, les botigues
de tota la vida del carrer Major
de Gandia començaren a patir.
Quan proliferaren, per tot
arreu, els centres comercials,
aquelles botigues que pertan-
yien a famílies benestants de
les quals havien pogut viure

còmodament i que tenien tre-
balladors en nòmina foren feri-
des de mort i moltes d’elles,
aleshores, desaparegueren o
ho han fet en els anys següents.
Els rètols clàssics d’aquelles
botigues anaren canviant gra-
dualment pels enlluernadors
de les franquícies, nacionals i
multinacionals, algunes de les
quals  tampoc ha resistint l’es-

tocada de la crisi dels últims
anys. 

Els supermercats primer, els
hípers després i, finalment, les
grans empreses de distribució
alimentària feren desaparèixer
les botiguetes de baix de casa
de tota la vida. A les tendes fa-
miliars d’electrodomèstics, les
del mobles, a les quals els
clients acudien a comprar fi-
delment han sigut ofegades o
absorbides per cadenes de ca-
ràcter nacional i internacional
que t’ofereixen a preus d’im-
possible competència facilitats,
entre altres coses també, per
l’obsolescència programada.

Morir per la competència.
Casos coneguts sense eixir de
la comarca!

Aquelles oficines de les cai-
xes d’estalvis i dels bancs que
hi havia per tots els cantons de

la ciutat, amb aquells empleats,
els quals t’atenien personal-
ment i t’ajudaven, han minvat o
desaparegut. Les oficines i els
empleats. Han substituït el
tracte humà per màquines
odioses de les de ja t’apanyaràs.

El telèfon fixe de les cases,
símbol d’estatus social a l’èpo-
ca, desapareix progressivament
devorat per la telefonia mòbil
amb la qual, menys fer una
paella, pots fer de tot: parlar
amb qui vulgues i en qualsevol
indret del món, enviar i rebre
missatges, consultar i rebre no-
tícies, localitzar persones, esca-
nejar documents, fer fotogra-
fies, enregistrar vídeos, etc.

La ràdio sentí la ferida que li
causà la televisió però es rein-
ventà a Espanya la nit del F.
La televisió senti l’ofegament
dels videoclubs. Els videoclubs
aparegueren i moriren. El cine,
sempre d’un parar inconstant i
causa de queixes i plors cons-
tant, sent el mos en la nuca de
les plataformes digitals tipus
YouTube o Netflik. I, de segur,
en podrien parlar d’altres
col·lectius empresarials i per-
sonals més.

Tot ha canviat hi continuarà
canviant. Caldrà renovar, ade-
quar, reinventar especialitzar...
o morir. Cadascun en el seu
àmbit!

Cap dels ginecòlegs d’aque-
lles clíniques es tiraren al ca-
rrer per a exigir compensa-
cions per les pèrdues, cap boti-
guer, cap d’aquelles tendes de
les llistes de boda, cap propie-
tari de les botiguetes de barri,
de les tendes d’electrodomès-
tics o dels mobles ho varen fer.
Aquells metges i traumatòlegs
propietàries d’aquelles clíni-
ques importants continuaren
atenent en consultes més mo-
destes, perquè posseïen el més
important: la confiança dels
seus pacients. Els botiguers
que han aguantat heroicament
han presentat batalla a les su-
perfícies comercials mitjançat

cooperatives i associació de co-
merciants. És cert que una ba-
talla entre forces desiguals,
però batallen! Les botigues de
barri han tingut que especialit-
zar-se: carnisseries, pescate-
ries, fruiteries amb el reclam
fonamental de la qualitat!

Renovar, adequar, reinven-
tar, especialitzar... o morir. 

Les cabines de telèfon públi-
ques ja estan mortes. Atenció al
futur de les llibreries i al de les
agències de viatges!

Els taxistes de Madrid i de
Barcelona han fet una vaga pel
que ells consideren un compe-
tència desigual de les compan-
yes de VTC, Uber i de Cabify.
Amb una vaga brutal que ha
segrestat i paralitzat a la pobla-
ció de Madrid i Barcelona. Co-
nec i sent simpatia pels taxistes
d’ací. Sóc client d’ells i sé el que
els costat iniciar el negoci si
tingueren que pagar el traspàs
d’una llicència i el que costa el
manteniment del vehicle. Les
hores que han de passar, atu-
rats, esperant clients. Ho co-
nec. No sé si tenen el mateix
problema que els companys de
les dues grans capitals. Però allí
no deixa de ser el seu problema
i ells hauran de trobar la seua
solució, i no hauria de ser la
que estan fent ara. A més a
més, sense perdre de vista que
si ara els preocupa esta compe-
tència i responen així, els cot-
xes sense conductor estan ja en
el futur immediat... què faran
aleshores?         

No és la primera vegada que
els he escrit sobre el tema de
les vagues. Hi ha col·lectius, es-
pecialment els que es dedi-
quen al transport de viatgers,
que aprofiten els períodes on
es fan els grans desplaçaments
populars (començament o aca-
bament de les vacances, festes
de ciutats importants, etc) per
a fer vagues, legals, amb les
quals pressionar les patronals
per a aconseguir reivindica-
cions, quasi sempre salarials,
les quals no seré jo qui dubte
de la seua justícia, però les va-
gues legals... Si es fan a costa de
fotre els altres, segons el meu
parer, són immorals.

Pasqual Molina
pasqualmolina.wordpress.com

«No seré jo qui dubte
de la seua justícia, però

les vagues, si es fan a
costa de fotre els

altres, segons el meu
parer, són immorals»

Un «tuk-tuk a Bangkok.

CANVIS IMPARABLES

LEVANTE-EMV GANDIA

n La Policía Nacional detuvo el
pasado jueves en Gandia a un jo-
ven, que presentaba síntomas de
haber consumido  sustancias es-
tupefacientes, que había amena-

zado de muerte a su madre en el
domicilio familiar.

Los hechos ocurrieron sobre
las  horas del pasado jueves.
Mientras los policías patrullaban
de forma ordinaria por la zona de
la plaza de l’Exèrcit Espanyol,
fueron alertados por el servicio
de emergencias  tras recibir
una llamada que aseguraba que
un hombre había tirado la puerta
de una vivienda abajo y amena-
zaba de muerte a una mujer.

Los policías acudieron al domi-
cilio indicado, donde se encontra-
ban una mujer de  años y su hijo,
de . Según relató la mujer, el jo-
ven, consumidor de estupefacien-
tes, llegó a su casa muy agresivo y
le pidió dinero de forma violenta,
por lo que la mujer se encerró en
una habitación. 

El hijo comenzó a dar golpes en
la puerta, arrancó el marco de la
misma y siguió amenazando a su
madre con frases como «puta gua-

rra, dame el dinero». La mujer, que
no precisó asistencia médica, de-
claró a la policía que el día anterior
su hijo la agarró del cuello gritando
«con estas manos te voy a matar»,
entre otras amenazas. Sin embar-
go, dudaba si poner una denuncia
contra su propio hijo. Aun así, y
ante las evidencias de la comisión
de un delito, la Policía Nacional se
llevó detenido al joven hasta la Co-
misaría, en donde se instruyeron
las diligencias.

Detenido un joven con síntomas de consumir drogas
que amenazó a su madre para que le diera dinero

 El chico arrancó el marco
de la puerta y la mujer
confesó que el día anterior la
había agarrado por el cuello

n El Ayuntamiento de Gandia ya
ha puesto en marcha la oficina de
información y asesoramiento
para los afectados del incendio fo-
restal que quieran acogerse a la
exención del IBI aprobada por el
Gobierno central publicada en el
BOE, de  de enero. Los intere-
sados deberán acudir a la planta
baja del consistorio, donde se ha
habilitado la oficina. El horario de
atención será de lunes a viernes
de  a  horas y de lunes a jueves
de  a  horas.

Abre la oficina para
afectados del incendio
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