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Paquets de tabac il·lustrats 

 
El Consell de Ministres ha aprovat un nou reial decret que 
obliga a incorporar a l’etiquetatge dels paquets de tabac 
advertiments sanitaris en forma de fotografies o il·lustracions 
impactants que alerten gràficament dels riscos i les malalties 
que provoca el tabac. La norma modifica un decret anterior 
que ja regulava l’etiquetatge dels productes de tabac i les 
mesures relatives a la composició i denominació d’este tipus 
de productes. 

Les imatges seleccionades s’han extret del catàleg que la 
Unió Europea va elaborar en 2005. En concret, es tracta de 
fotos molt explícites que informen visualment que el consum 
de tabac provoca càncer mortal de pulmó, envelliment 
prematur, cardiopaties i malalties cerebrovasculars. Alguns 
dels missatges que es poden llegir són “fumar pot ser causa 
d’una mort lenta i dolorosa”, acompanyat de la fotografia 
d’una gola afectada; “fumar obstruïx les artèries” amb una 
operació a cor obert; “fumar provoca l’envelliment de la 
pell”, acompanyat d’un esquelet, o “fumar provoca càncer 
mortal de pulmó”, amb un pulmó sa i un d’afectat. 
 

 

Tecnologia tèxtil 

 
La revolució tecnològica també arriba a la roba perquè els 
usuaris de l’era digital puguen continuar “connectats” encara 
que estiguen lluny del seu equip informàtic. 

En els últims anys, la tecnologia s’ha introduït en el sector 
tèxtil per a millorar els teixits i fer-los més funcionals. Així, 
ja es poden trobar peces de roba que controlen la temperatura, 
banyadors que reduïxen la resistència a l’aigua i camisetes 
que incorporen sistemes de detecció de senyals Wi-Fi. 

Una altra tendència d’este tipus de tecnologia és la integració 
de bateries, panells solars i microxips en la roba, per a afegir 
autonomia energètica a altres aparells d’ús personal. Una 
famosa universitat estrangera ha creat unes plaques solars que 
es poden instal·lar en una corbata o en un vestit. L’enginy està 
dotat de diverses plaques fotovoltaiques que arriben als 3,6 
volts a plena càrrega en qualsevol aparell. Amb esta energia 
es pot carregar un telèfon mòbil o un reproductor d’MP3. De 
moment no s’ha superat la fase de proves, però prompte serà 
possible trobar en el mercat diferents peces de roba amb 
carregadors solars. 
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Sorolla 

 
Els catorze panells que el pintor valencià Joaquim Sorolla 
(1863-1923) va fer expressament per a la Hispanic Society de 
Nova York ja tornen a estar en el seu lloc. Un equip d’experts 
ha restaurat les peces, que han recuperat la lluminositat 
original. Durant tres anys, les obres s’han exposat en set 
museus de l’estat, amb més de dos milions de visitants. 
Mentrestant, la Hispanic Society ho ha aprofitat per a 
remodelar les seues galeries interiors. 

Els catorze immensos murals que conformaven l’exposició 
van eixir cap a València en avió el 30 de setembre de 2007. 
Era la primera vegada que abandonaven Nova York des que 
Sorolla els va pintar per encàrrec del fundador de la Hispanic 
Society, un apassionat de l’art. El mecenes li va encarregar 
uns murals fets a mida per a decorar una de les sales del 
museu que reflectiren la diversitat espanyola. Sorolla, un 
perfeccionista incansable, va recórrer entre 1912 i 1919 un 
per un els catorze escenaris elegits per a impregnar-se de la 
manera de fer i de ser de cada territori. Una visió regionalista 
d’Espanya centrada en estereotips folklòrics, però amb una 
tècnica molt treballada i un tractament de la llum exquisit, 
que situen el pintor valencià entre els millors representants de 
l’impressionisme. 
 
 

 

Condemna per un missatge de mòbil 

 
L’Audiència Provincial de Múrcia ha confirmat la condemna 
de multa de deu dies, amb una quota diària de cinc euros, 
imposada per un jutjat d’instrucció a una dona que va enviar 
un missatge a través del mòbil a un amic a qui va amenaçar 
de muntar-li un escàndol en una cadena de televisió. 

La sentència desestima el recurs presentat per la denunciada, 
que va al·legar que la frase del missatge no era realment 
amenaçant, perquè no era una afirmació sinó una pregunta 
acabada amb interrogació. El text, segons transcriu la 
sentència, era: “qui és més mentider i pocavergonya? Perquè 
el dia que m’embarguen per culpa teua aniré a la televisió a 
explicar la poca vergonya que tens i el que has fet amb mi”. 

Per al tribunal, el fet que la frase acabara amb un signe 
d’interrogació “no altera ni modifica el sentit del missatge 
enviat per la denunciada, que clarament es referix al 
denunciant com a pocavergonya i mentider, i no precisament 
en un clima de broma i de divertiment, sinó de menyspreu i 
d’insult a la persona. Certament els usos socials han d’influir 
en la interpretació i aplicació del dret, però això no significa 
assumir que l’ordenament jurídic penal deixe d’aplicar-se 
davant d’un comportament com l’insult que en un àmbit 
normalitzat de relació social mereix el rebuig”. 
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Els diumenges, la mare descansava. Amb 

freqüència no venia a dinar a cal iaio. Ningú 

deia res, però tots sabíem que, sola a casa, 

plorava l’absència de l’home. N’estava molt 

enamorada, deien. Algunes nits la sentíem 

plorar des de la nostra habitació, que 

compartia paret mitgera amb la seua. El meu 

germà i jo ens miràvem afligits sense dir-nos 

res. No havíem conegut el pare i no el 

trobàvem a faltar, però la mare no va poder 

superar mai la solitud a què va ser reclosa. 

Cap de nosaltres constituïa la seua felicitat, 

potser perquè cap dels dos s’assemblava a 

l’home que estimava. 


