
ui, diumenge, els sindicats te-
nen convocades manifesta-
cions de protesta per tot Espan-
ya. la de Madrid volen que siga

memorable. Al llarg de la setmana els so-
cialistes han anunciat que s’hi adherien.
Per a rebel·lar-se contra les mesures que el
govern actual ha hagut d’adoptar. Obliga-
des per la situació d’angúnia econòmica ac-
tual de la qual, tots ells, són culpables: un
govern del PSOE, inútil, el qual no va saber
prevenir ni diagnosticar ni tractar el proble-
ma (perdó, per la simbologia mèdica); l’ac-
titud «putativa» dels sindicats (indulgència,
per la traducció equivocada i malintencio-
nada de la parauleta); i el tarannà passiu i
innoble del PP, que va permetre que el país

s’enfonsara en la merda pensant –il·lusos!–,
que ells ja ho arreglarien quan governaren
(clemència, per la metàfora escatològica).
Mobilitzen les masses per a protestar per
una situació de la qual son uns dels princi-
pals culpables!

Jo hui necessite creure que les mesures
del govern actual del PP, imposades o no
des de fora, són necessàries. Imprescindi-
bles! Necessite admetre que són justes i
ajustades a la situació econòmica, laboral i
social. Necessite estar segur que són les
úniques i insubstituïbles per a conformar-
me amb tots els sacrificis que haurem de
fer, tots. A més a més crec que he de donar,
d’antuvi, la meua aprovació a unes mesures
que adopta un govern elegit per majoria
absoluta i que, a més a més, no ha parat de
prendre decisions. Un govern que governa!
Aleshores, el sentit comú em diu que ac-
cepte confiat i la prudència em demana
mantenir-me atent. Allò que no puc accep-
tar, ni acceptar ni confiar, és en l’actitud ac-
tual del PSOE, com a partit de l’oposició.
Resulta irritant la protesta contra les mesu-
res que ells no saberen adoptar i que indi-
quen ara (quin morro!), com s’han de fer
les coses que ells no saberen fer. veure ara
el senyor Rubalcaba (un polític pel qual jo
sempre he sentit i declarat respecte), en ac-
titud de profeta redemptor i salvador no
sols em decep, sinó que m’enfada ja que em

sent tractat com un babau.
Però els que em tenen anestesiada l’àni-

ma són els sindicats. No trobe adjectius ni
epítets per a tanta barra. Durant els primers
temps del govern de Zapatero, mentre Es-
panya se n’anava a la ruïna, els sindicats es-
tigueren callats com a bons estomacs
agraïts però quan, encara no fa dos anys, el
seu govern benefactor fou situat contra les
cordes, obligat a prendre mesures en con-
tra de la seua ideologia però ja, des de la
mateixa vora del precipici, ineludibles, els
sindicats li convocaren una vaga general.
Perquè el govern, obligat, va tenir que pu-
blicar un decret de reforma laboral que ells
no saberen pactar amb la patronal. Una re-
forma mínima i encara lluny de la recoma-
nada per la comunitat Europea i els mer-
cats internacionals. Els sindicats mossega-
ren així la mà de qui els donava de menjar.
Aquell dies foren filtrades a la premsa, mis-
teriosament, les xifres de les subvencions
públiques que rebien els sindicats. Eren de
verdader escàndol. Uns 25.000 milions de
les antigues pessetes a cc OO i altres
25.000 milions de les antigues pessetes a
l’UGt. A l’any. Per conceptes inversem-
blants. Ningú no va desmentir la notícia.
tampoc la del nombre d’alliberats sindicals
que es va dir hi havia aleshores. Més de
200.000.

No seré jo qui qüestione el paper històric

dels sindicats. De la seua importància en la
lluita per unes condicions laborals dignes,
de la seua pugna social a favor dels treballa-
dors però, realment, signifiquen ara el ma-
teix? tenen tanta força i tan de poder? la
seua estructura està d’acord amb els temps
que corren? Els seus líders ho són tant?

Eixe any (en fa dos) el primer de maig,
Dia del treball, es feia a Madrid la tradicio-
nal manifestació organitzada pels sindicats.
Abans era a la casa de campo amb la parti-
cipació de milers i milers de sindicalistes,
els quals, amb les seues famílies, omplien
de gom a gom aquell gran espai curullant-
lo de banderes i globus de colors i de pan-
cartes i d’adhesius a les solapes amb lemes
partidistes. Ara es celebrava a la Puerta del
Sol. Al migdia, des de l’escenari, els princi-
pals líders sindicals d’Espanya dirigien la
paraula als manifestants. Quan va acabar el
parlament Fernandez Toxo, el de comis-
sions Obreres  i començà el de Candido
Méndez, de l’UGt, en la plaça no hi havien
més de 500 persones. En eixe moment jo
passava per allí. Queia un sol de justícia i
em vaig parar per escoltar-lo però quan el
senyor Mendez ja feia minuts parlant de la
desgracies i necessitats d’Haití desprès del
terratrèmol  i res va dir de les desgracies i
necessitats d’Espanya i què cosa anava a fer
ell i el seu sindicat per a solucionar-les,
me’n vaig anar de la plaça decebut.
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SINDICATS

Pasqual Molina

Anem Fent!

orren tiempos difíciles y creo
que es el momento de refle-
xionar de lo que realmente es
importante en la gestión mu-

nicipal y, también, lo  que es urgente de
abordar en esta situación delicada que
nos ocupa. Para ser político gobernante
hay que partir de la irrefutable victoria en
las urnas y punto, pero para eso, nadie
pide ni títulos académicos, ni experiencia
en gestión, ni nada de nada, tan solo que
una mayoría más o menos grande te vote.
Por eso, alrededor de esa figura llamada
alcalde en solitario o gobierno en grupo,
debe haber siempre una serie de funcio-
narios que sepan de leyes, normativas
que den coherencia y legalidad a su ges-
tión. Pero también tiene que haber otro
grupo o el mismo gobierno, que nos re-
cuerden en todo momento a qué hemos
venido y para qué estamos.

Hemos venido a gestionar el dinero pú-
blico de un colectivo llamado ciudad con
unas unidades básicas de decisión, llama-
das ciudadanos, y estamos a su pleno ser-
vicio, que para eso nos pagan y para eso nos
han elegido. Esto que suena tan simple, y
yo me atrevería a decir, tan trivial, se está
perdiendo en el mundo político, y se esta
perdiendo por un único motivo: el miedo.
El miedo a perder el trabajo, si del trabajo
hemos hecho de esta vocación, teórica-
mente voluntaria, y «porque me gusta» un
modo de vida y una necesidad para sub-
sistir, con que pagar el colegio a los hijos o
llenar la cesta de la compra. Y eso hace que
se desvirtúe la función para la que se nos
ha reclamado o, mejor dicho, para la que

nos hemos presentado por motu propio.
Damos subvenciones desmesuradas a

colectivos sin justificación y que no las me-
recen, se pagan ágapes y fiestas sin ningún
sentido del pudor ni de la decencia, se atri-
buyen  los  propios ayuntamientos funcio-
nes que no les corresponden con el único
fin de la búsqueda del voto y del clientelis-
mo político. Esto hay que cortarlo de raíz,
pese a quien le pese, incluso con el riesgo
de perder las elecciones. Un ayuntamien-
to tiene obigaciones propias como recoger
la basura, arreglar los jardines, las aceras,
farolas, promocionar la ciudad, traer turis-
mo, pagar nóminas, etc.

Esta es nuestra función, y no otras que a
la larga, como es el caso de nuestra bendi-
ta ciudad, nos han llevado a la ruina, im-
pagando proveedores, y dejando a todos
los que en un momento rieron sus carísi-
mas bromas, llorando a la vista de un futu-
ro incierto. Nosotros los alcaldes, como ca-
beza de gobierno, tenemos que afrontar la
realidad y  plantar cara a todo aquel que
venga a aprovecharse de un céntimo del
bolsillo de nuestros ciudadanos. En Gan-
dia perdemos un millón de euros en las
«escoletes», un millón y medio de euros en
l’Urbá, un millón ochocientos que perdía-
mos en la tele publica, y otros tantos en
fiestas, cabalgatas y panderetas.

Y ahora, si éramos pocos, nos faltaba el
consorcio de recogida de residuos sólidos
(basuras ), un chollo para los de siempre
en detrimento de la ya esquilmada vecina
del tercero, fiel como siempre a su cita noc-
turna con el contenedor de la esquina.
Pues va a ser que no!, o se reconsideran los
precios y se replantea esta barbaridad, o
este que les escribe no parará hasta conse-
guirlo. Si al final nos obligan a beber de la
pócima de la hiel infecta, será contra la vo-
luntad de la lógica y de los intereses co-
munes de nuestros ciudadanos, y por su-
puesto de la mayoría a la que yo me honro
representar.

Quiero terminar con una frase de chur-
chill: «Hay que pensar en las próximas ge-
neraciones, no en las próximas eleccio-
nes».
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COMPROMISO Y DECISIÓN

Arturo Torró

Opinión

Alcalde de Gandia

stem immersos en un canvi
de cicle polític a l’Estat Es-
panyol. Un canvi que va estar
anunciat pels resultats de les

eleccions municipals i autonòmiques de
maig de 2011 i que ha tingut un clar im-
pacte a les eleccions del 20-N de 2011.
Entre els molts aspectes que es poden
analitzar i comentar jo voldria aprofitar
per fer una reflexió sobre les retallades en
despesa pública que poden marcar la
nostra vida diària els propers mesos. Si
recordem la definició del Producte Inte-
rior Brut (PIB) que és l’indicador macro-
econòmic que mesura la riquesa d’un
país tenim que és igual a consum, inver-
sió, despesa pública i la balança comer-
cial (importacions menys exportacions).
És cert que l’indicador és imperfecte
(com tots els indicadors) i que a més no
comptabilitza l’economia submergida, la
riquesa natural d’un país o la seua distri-
bució, però és l’eina que serveix per com-
parar la riquesa i els bens i productes fi-
nals produïts per un país amb caràcter fi-
nalista. Si per tal d’eixir de la crisi mino-
rem la despesa pública, patirà la societat
i a més no es generarà un creixement del
PIB, ja que el consum no pujarà, la inver-
sió pública tampoc ho farà, la despesa
pública baixarà dràsticament, així que no
més es podrà mantenir el PIB per la via
de la balança comercial o de les inver-
sions privades. Un futur ben negre ens
espera si retallem la despesa pública als
pilars de l’estar del benestar: sanitat,
educació, pensions i serveis socials ja

que el PIB no farà més que baixar i la so-
cietat es vora empobrida. les retallades
socials han d’anar dirigides a allò que és
prescindible no a allò necessari. that’s
the question! Si seguim el símil de l’es-
portista que vol aprimar-se es tracta de
llevar-te el greix però mai el múscul, ja
que si et lleves el múscul no podràs có-
rrer com cal. llevem despeses supèr-
flues, despeses en boatos polítics, sous
repetits, organismes que no representen
a ningú, denunciem tot tipus de corrup-
ció, fem aflorar l’economia submergida i
assegurem els drets socials i podrem
continuar corrent. Si li llevem la gasolina
al motor o refiarem tot  a la balança co-
mercial i només farem que augmentar el
patiment dels més desfavorits.Si ens cen-
trem a la Safor,  la desocupació registrada
en les oficines del Servef  va en augment i
va situar-se a  gener en les 18.707 perso-
nes, la qual cosa representa una pujada
de l'1,89% sobre el mes anterior, i un
6,33% més en comparació de febrer de
2011. A Gandia, municipi amb més habi-
tants, l'atur s’ha situat en el passat mes de
febrer en 9.152 persones, un increment
de 184 aturats més que l’anterior mes.
les dades ens diuen que la situació no
millora. A Oliva i tavernes l’augment dels
aturats ha estat més suau però no per
això menys dramàtic. les polítiques d’o-
cupació no estan funcionant: és evi-
dent!.com ens diu Guillem lópez casas-
novas, catedràtic d’economia a la Univer-
sitat Pompeu Fabra: «Només complint la
legislació vigent i actuant amb
sentit comú ja n'hi hauria prou: cap in-
grés extraordinari per a finançar una des-
pesa recurrent, cap endeutament que no
recolzi una despesa de capital generado-
ra de beneficis futurs, cap inversió que
no sigui prou ben avaluada per una anà-
lisi cost benefici, cap malabarisme pres-
supostari d'engany i burla a la transpa-
rència democràtica». Molts dels controls
no han funcionat en aquesta crisi i ara les
conseqüències les hem de patir totes i
tots. Ha faltat molt de sentit comú. És ben
cert. El necessitarem per sortir de l’actual
situació. I si el fem servir, ens en sortirem.
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