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ue el PP de Torróhaja tardat
més del que s’esperava per a
presentar els pressupostos no
ha servit per a que, finalment,

vinguen a confirmar que són el partit i els
governants de la mentida. «Más empleo,
menos impuestos», deien en maig i en no-
vembre. I més prop en el temps, en gener,
Guillermo Barberparlava d’una reducció
del pressupost de 25 milions que, no obs-
tant, no es traduiria en una pujada d’im-
postos. I ara, en març, res més lluny de la
realitat: augment de 8 milions en el pressu-
post (en temps de crisi), pujada escandalo-
sa dels impostos i destrucció de més de 90
llocs de treball públics.

En esta setmana el PP s’ha confirmat
no només com el partit de la mentida,
també ho ha fet com al partit que menys
aprecia als treballadors i als seus repre-
sentants sindicals. Dels pressupostos i del
Pla d’ajustos presentats no només podem
criticar el seu fons, també la seua forma.
Una setmana kafkiana, amb comissions
convocades, anul·lades, aplaçades, nego-
ciacions sense cap voluntat d’acord, ple-
naris i debats estèrils. Tot un caos amb
una única finalitat: aconseguir, a presses i
carreres, que el plenari dels pressupostos,
el més important de l’any, se celebrara en
el dia de la vaga general. Tot un exemple
de l’estima que el PP de Gandia i Torró li
tenen a la democràcia i als drets constitu-
cionals dels treballadors. Una vergonya i
un insult als ciutadans.

I ja si ens parem a analitzar el fons de la
qüestió, és per a posar-se les mans al cap.
En resum, d’aquell lema electoral no ha
quedat més que el record, perquè les me-

sures preses per la dreta espanyola no-
més aportaran més atur i molts més im-
postos. Als gandians especialment, on To-
rró s’ha proposat foradar, buidar i mal-
tractar les butxaques dels gandians amb
la finalitat de pagar els seus capricis. I és
que la situació econòmica és delicada,
cert (com a tota Europa), però els recur-
sos disponibles es gestionen segons prio-
ritats, i a Gandia anem a patir un desgo-
vern que aposta per coses tan productives
com concerts, platges artificials, tornejos
de boxa patrocinats per puticlubs, corre-
gudes de bous, canvis d’arbrat de 3 kilò-
metres, compres de concessionaris de
cotxes d’amics del PP, compres de centres
comercials i boleres d’amics del PP tam-
bé, donacions generoses a televisions
amigues de Torró i altres polítiques essen-
cials en temps de crisi (vegeu la ironia en
les meues paraules).

Aquestes són les vertaderes prioritats
del govern del PP de Torró. I per tal de
portar-les endavant, ens pugen els im-
postos (un 37% l’IBI, un 25% el de vehi-
cles) ens pugen taxes i se’n creen de noves
i es creen noves empreses públiques i cà-
nons, que tant criticaven fa uns mesos.
Unes polítiques que aconsegueixen més
acomiadaments (vora 200 treballs depe-
nents de l’Ajuntament eliminats en 9 me-
sos), retalls en serveis públics com el
transport, l’educació infantil amb la pri-
vatització de les escoletes, menys ajudes a
associacions i col·lectius de la ciutat... Els
socialistes, sens dubte, ho haguérem fet
d’una altra manera. No haguérem aban-
donat ni a la classe treballadora ni a la
ciutadania, no haguérem convocat un
plenari en dia de vaga general ni hagué-
rem fet l’espectacle que ell va fer. I per su-
posat: no haguérem tractat d’acallar a l’o-
posició com ha fet ell, a mode de pataleta,
només 12 hores després del plenari més
vergonyós de la història de Gandia. A As-
túries i a Andalusia ja han dit un no ben
gran al PP. Per això, continuarem treba-
llant, perquè existeix una altra manera de
governar, molt més democràtica i partici-
pativa, i de gestionar, molt més plural i
igualitària. 
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PreParem-se les butxaques

m dóna la sensació
que estem posant
massa l’accent en les
polítiques macro i

massa poc en les micro. Ambdues
són necessàries, però, al meu pa-
rer, han de treballar-se en paral·lel,
al mateix temps, donat que els
temps que corren no ens perme-
ten prioritzar unes i no d’altres. La
vertebració económica i empresa-
rial no es pot concebre només amb
corredors, millora de les xàrcies de
comunicacions comercials, o polí-
tiques d’ajust del dèficit, sinó que
s’ha d’escometre també des de la
unitat básica de producció i orga-
nització que és l’empresa, i més
concretament, les nostres pimes i
micropimes. Ara per ara, les nos-
tres empreses més menudes (però
no per això menys importants,
doncs constitueixen el teixit bàsic
del nostre entorn empresarial)
continuen patint fortes carències
que els impedeixen una optimitza-
ció dels seus recursos, i per tant,
un creixement i una evolució cap a
l’excel.lència empresarial. No és
gens difícil trobar, per exemple a
molts dels nostres empresaris pre-
ocupats, en la seua particular pirá-
mide de Maslow, només per pagar
a proveïdors i treballadors a final
de mes, sense adonar-se’n que van
consumint-se a poc a poc per la
falta d’altres ferramentes legals, o

de coneiximent, que ni tan sols
s’han parat a pensar. La gran part
de pimes o micropimes del nostre
entorn desconeixen el que és un
pla de negoci, un pla de publicitat,
un senzill procés de gestió de la
morositat, o un pla de successió en
una empresa familiar. El meu ànim
no és criticar-los -en absolut, ja fan
prou fent el que fan-. El que inten-
te és esvalotar totes les conscièn-
cies, les dels empresaris de pimes i
micropimes descobrint-los que hi
ha ferramentes per poder créixer i
per poder consolidar-se. Que no
són una despessa sinó una inver-
sió. Animant-los a que es profesio-
nalitzen, a que enceten el camí cap
a l’excel·lència empresarial, a que
confíen en els professionals que hi
entenem. I a la resta dels agents
econòmics, socials i polítics a que
comprenguen que, de res aprofi-
ten els macroprojectes, o els grans
acords d’impuls empresarial, si les
nostres pimes i micropimes conti-
nuen tenint una formació deficità-
ria i una greu mancança de recur-
sos bàsics.Tots tenim l’obligació de
sacsejar les consciències, d’am-
pliar eixa piràmide de Maslow en-
cara tan básica, de transmetre que
només amb formació, amb inno-
vació, amb inversió, amb planifica-
ció estratégica, amb profesionalit-
zació, en definitiva, pot crear-se un
entorn òptim per a consolidar la
xàrcia més básica del nostre sector
empresarial. Aprenguem a aplicar
l’imperatiu ètic de Hans Jonasqui
al seu llibre «El principi responsa-
bilitat» va establir que hauríem
d’obrar sempre de manera que les
futures generacions pugueren
agrair-nos els nostres actes pre-
sents. És una obligació que tenim i
de la que no podem defugir. Co-
mencem ja.
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POlítiques macrO 
i POlítiques micrO

Vicent R. Estruch
Cercle Euram de la Safor
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l Diumenge de Rams, en la
meua infància, era dia d’estre-
nar alguna peça de vestir. Per-
què el temps millorava. Perquè

el cos se’ns havia fet gran. Una rebequeta
de perlé, uns pantalons curts d’entre-
temps, uns calcetins llargs de quadres es-
cocesos, unes sabates. Era, també, dia de
fotografies. Jo en tinc una, amb la meua
germaneta, mudats, amb les nostres pal-
mes a les mans, feta a la Placeta del Segó,
davant de la pastisseria d’Otilia, parats a la
vora de l’estany on els coloms es perse-
guien clapotejant l’aigua i, en trobar-se s’a-
cariciaven parrupejant-se en un ritual que,

aleshores, jo no comprenia. Devíem tindre
sis i quatre anys. La meua palma és d’ho-
me, més alta que jo. La de la meua germa-
neta és de xica, de xiqueta, amb aquelles fi-
ligranes trenades de les quals penjaven ca-
ramels. Les dues palmes arribaven a casa
el divendres, el dia del sant de ma mare,
Lolita, un dels dies especials de l’any on, a
la nit, el menjador s’omplia de tios i cosins
que venien per felicitar-la. Les dues pal-
mes les portava mon pare d’Oliva. Li les re-
galaven en el negoci on ell duia els comp-
tes a les vesprades. En la fotografia, la cara
de la meua germana apareix, per darrere la
palma, amb el monyo recollit en una cua
de cavall. Jo estic ben plantat aguantant
ferm la meua palma en la mà dreta i ben
pentinat amb una ratlla impecable i una
cresta model «arriba Espanya», mantingu-
da erta gràcies al fixador de la drogaria de
davant de les Escoles Pies. En eixa fotogra-
fia, la meua germaneta i jo ens pareixem
com dues gotes d’aigua. Tendror.

En tinc una altra fotografia, d’un altre
Diumenge de Rams. Uns anys més tard. El
1968. Hi estem els alumnes del preuniver-
sitari del col·legi, disfressats d’apòstols i de
Jesucrist  per participar en la processó ma-
tinal de les palmes pels carrers de Gandia.
La fotografia està feta al corredor del segon
pis de les Escoles Pies, el qual donava al
pati d’entrada on estava l’estàtua de sant

Josep de Calassanç, la campana amb la
qual el senyor Saturninomarcava el
temps de les hores i el dels recreus i l’esvel-
ta palmera, la qual sobrepassava els murs i
els teulats de l’edifici. En aquells anys, els
alumnes d’últim curs dels escolapis ens
encarregàvem de dues tasques ciutadanes
importants: formàvem l’única banda del
Tio de la Porra que circulava per Gandia en
la Fira i representàvem l’entrada gloriosa i
triomfal de Jesús en Jerusalem el Diumen-
ge de Rams en la processó de que eixia de
l’església de l’Escola Pia, muntava per la
Vila Nova, passava pel Passeig i acabava en
la Col·legiata. Érem dotze apòstols i el Je-
sucrist. I un burro! El qual conduírem no-
saltres, pels carres de la vila sense el rama-
der (record del qual en faig creus ja que jo
tinc a la marjal una burreta, Roberta, la
qual no he aconseguit encara que menege
una sola cama per dirigir-la on jo voldria).
En la foto estem tots en el segon pis menys
el burro. Érem molt bona gent, bons estu-
diants. Professors i rectors recordaven
aquell curs nostre com uns dels millors
que passaren per les aules escolàpies. El
pare Moliner, el Watutsi, qui exercí com a
rector del col·legi (autoritari i dèspota —ha
faltat recentment), ens va descriure com a
un curs amb un cap potent, un cos fort i
poca cua. El millor d’aquell curs fou l’amis-
tat compartida i l’afecte que encara ens

queda. Un dia perdérem de vista la palme-
ra i l’estàtua, deixarem d’escoltar la campa-
na i cadascun de nosaltres se n’anà de
Gandia, buscant pels camins de la vida el
nostre destí, però nosaltres no em perdut
l’amistat. Hem assistit a les nostres bodes,
hem conegut els nostres fills, hem plorat ja
algun soterrament. Hem viscut junts, pun-
tualment, el pas de la vida. Quotidiana. En-
cara ens reunim, tots els anys, almenys
dues vegades. Una, fixa, a la marjal. El put-
xero i les sobretaules anuals són  testimoni
de com hem passat de parlar, al principi,
dels nostres treballs, a fer-ho, després, de
les medicines que preníem per a la tensió i
el colesterol i ara, enorgullir-nos dels nos-
tres nets, hui la il·lusió mes important de
les nostres vides. En la foto, darrere de tú-
niques, barbes, i perruques ens recone-
guem, perfectament, Paquito Moratalde
Jesucrist (era el més primet, pensant en el
burret), Fernando Mut com a sant Joan,
Pasqual Molina, com a sant Pere, Rafa
Durà, Paquito Martí, Manolo Moragues,
Pep Bertó, Vicent Costa, Pep Pellicer, Pe-
dro Martí, Fernando Ferrer, l’Enric i l’E-
duard Montoro, companys d’aquell curs
extraordinari de cap potent, cos fort i poca
cua. El proper putxero, el proper dia 19 de
maig, com sempre, el dissabte més prop al
dia de sant Pascual Bailon, el meu sant. La
promesa d’un molt bon dia!
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Pasqual Molina

Anem Fent!

Borja Micó

Secretari del Grup Socialista de Gandia


