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¡Rumbo a Eurodisney!
Alicia Morant Sepúlveda ha sido al ganadora de

los dos viajes a Eurodisney que ha sorteado

Casas Pastor y Juguettos. Es el tercer año que

este comercio premio a sus clientes.
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El sacerdote José Jaime Brosel

Gavilá, será el pregonero de la

Semana Santa de 2008 de

Gandia. El pregón tendrá lugar

el 9 de marzo en la iglesia de las

Escuelas Pías de Gandia. José

Jaime Brosel nació el 13 de junio

de 1967 en Valencia y desde

1992 ejerce como sacerdote en

la Archidiócesis de Valencia.

El nuevo pregonero

El grup de jubilats de Bellreguard

van celebrar un esmorçar per despedir 2007, can-

tant nadalenques i agafant forces per l’any que ara

comença. :: Micro

Esmorçar

Así recibían parientes y amigos

a la expedición de los seis estudiantes del Colegio Las Colinas que se han

proclamado ganadores del concurso que organiza el Consorcio del Camino

del Cid. Carlos Albors, Ignacio Micó, Jacobo Micó, Juan Pérez, Néstor

Conejero y Hugo Torregrosa fueron superando una a una todas las pruebas,

para acabar proclamándose los primeros de la final del concurso en el que

participaron en Zaragoza colegios de Castellón, Alicante, Zaragoza, Teruel,

Guadalajara, Burgos y Soria. :: X.Blasco

Concurso Nacional Camino del Cid

J
a ha trancorregut un any des

que ens deixares- va ser el pri-

mer dia de 2007- i molts amics

i amigues teus enyorem la teua pre-

sència, la teua conversa, plena d'o-

currències enginyoses, d'interven-

cions ben documentades i de  frases

no fetes, plenes de sentit de l'hu-

mor, amb les quals sorprenies a

aquells que t'escoltaven. I també

t´escoltaven interessats els estu-

diants, fins i tot aquells més "can-

cres" i rebels.

Tots els temes -història, literatura,

política, filosofia -  t'apassionaven

perquè has estat un excel.lent lector,

sobretot de premsa, i un gran

observador de la condició humana.

Vas deixar damunt la tauleta uns

llibres de budisme, perquè sempre

t'havia interessat trobar respostes

per a qüestions essencials de la vida.

En obrir una pàgina on vas deixar

una senyal llegesc " cal començar

per desaprendre part del nostre

bagatge adquirit per arribar a la lli-

bertat."

La llibertat ...... quina gran obses-

sió per a tu, de ben jove, adolescent

encara, la llibertat de pensar autò-

nomament, d'escriure el que verta-

derament senties, d'expressar amb

coratge les teues opinions i els teus

humors! La  llibertat era indissocia-

ble de la veritat, encara que això, de

vegades, et contrariava.

Vas agafar el llapis des de ben

petit i segons deies, omplies pàgines

d'escriptura abans d'aprendre a lle-

gir. La teua va ser una elecció pre-

coç. Creies en aquesta condició per

ser escriptor i no la vas deixar de

costat gairebé mai - fins i tot en

moments on les forces minvaven-.

Un escriptor es definix pels seus lli-

bres. Sempre trobaves una estona

per als  "teus papers", per fixar-hi

allò que la teua mirada havia copsat,

perquè t'interessava la fotografia

tant com l'art, pel qual senties pas-

sió. I t'agradava també la bellesa

dels arbres, de la mar, especialment

de la badia d'Altea, i el soroll de les

seues pedres esmolades pel vaivé de

les ones. Estimaves la pluja, que tan

bé li anava al teu tarannà melangiós

i, que t'apropava als dies humits de

la teua infantesa on es trastocava a

casa l'ordre habitual, i també esti-

maves les dones.

Decebut per la política, per la qual

mai no vas deixar d´interessar-te,

quan el teu camí anava esgotant-se,

durant els últims anys, vas descobrir

sorprés el món de l'ensenyament.

Els xiquets, deies, et donaven vida!

I amb els teus companys compar-

ties eixes converses que tant apre-

ciaves. Cóm gaudies amb els

comentaris intel.ligents!

Conegueres la solidaritat i empatit-

zares amb molta gent que t'acom-

panyà en el teu darrer viatge .Un

viatge curt però íntim.

Una de les coses que tenies molt

en compte era la memòria, la histò-

rica i la personal, per a  tu era sinò-

nim de vida i senyes d´identitat:

"Un no mor mentre el recorden".

Per això, perquè no ens deixes del

tot, atiem el record, rellegim els teus

llibres i et diem que la mar segueix

éssent tan bella com tu la trobaves.

Salut!

Vas agafar el llapis des de ben

petit i segons deies, omplies

pàgines d'escriptura abans

d'aprendre a llegir

Records  ... per a Joan
M. Monjo

Àngela Moratal

28 micro :: 18 al 24 de enero 2008
Envíe sus fotos y textos a: Periódico Micro
c/ Loreto 32, C.P. 46700 Gandia.

También puede enviarnos un mail con felicita-
ciones, bodas, cumpleaños... a:
micro@radiogandia.net
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