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iumenge passat, José Manuel
Orengo, escriu en les pàgines
d’aquest diari. Un escrit colpi-
dor. Una mena de declaració

personal, íntima. Una mena de declaració
d’intencions, inquietant. Manifesta ser un
home senzill i tolerant, parla de les coses
que el fan feliç, del poc que necessita per a
ser-ho, de l’energia que atresora per a posar
en marxa els projectes de les idees que té,
de la identificació amb la seua filosofia po-
lítica i d’haver lluitat per posar-la a l’abast
dels ciutadans. Afirma ser un home dialo-
gant que fuig de la confrontació. Admet ha-
ver perdut democràticament les últimes
eleccions i que desitjava servir els gandians
des de l’oposició, que es va oferir als guan-
yadors a fer-ho, inclús, des de llocs o res-
ponsabilitats concretes, i que va rebre per
resposta la burla, la desqualificació i el

menyspreu. Ara es sent perseguit i acorra-
lat. L’escrit d’Orengo és el crit del «ja està
bé» i del «fins ací hem arribat». I ataca.
Qualifica Arturo Torró molt durament i l’a-
cusa de tenir atemorit el personal del seu
voltant i de voler esborrar tot allò que faça
olor d’Orengo a la ciutat. I anuncia. Lluitarà
amb totes les seues forces i amb els mitjans
que facen falta per a defensar-se. I adver-
teix. No considerarà ja més opinions públi-
ques que no es posicionen. No estimarà els
qui des de la seua talaia tracten de mante-
nir una equidistància davant de la situació.
Per quedar bé davant l’opinió pública, per
mantenir una posició de privilegi, per do-
nar la impressió d’intel·ligència superior,
per no mullar-se ni parlar clar.

Que les circumstàncies actuals facen
que José Manuel necessite, ara, manifestar
públicament com és, com pensa i què ha
fet, resulta feridor. A mi em fa mal. Per in-
necessari. La trajectòria de la dedicació po-
lítica del senyor Orengo, fins ara, és imma-
culada i dessitge que, passada l’auditoria
del pas del temps, es puga considerar im-
pecable. El crit d’autodefensa dóna la me-
sura del maltractament personal i públic al
qual està sotmés des de fa un any. Des que
va perdre les eleccions. Com és possible?
És l’alcalde Orengo! Per la seua vàlua per-
sonal i per liderar l’opció política que ha

governat Gandia els darrers trenta anys, és
l’alcalde de milers de gandians. I, per la
consideració i respecte que ha mostrat
sempre cap a la meua persona, és el meu
alcalde. Mai el prefix ex ha sigut tan injust
amb un governant. Ni un sol gest de reco-
neixement, ni una paraula d’agraïment, ni
una mostra d’afecte. Per contra, he presen-
ciat com es reien d’ell quan tenia la paraula
en el plenari i, als mitjans, he vist i escoltat
el seu nom associat a qualificatius de mala
praxis, de malbaratador, de megalòman i,
ara, sols em faltava veure’l a la porta dels
jutjats denunciat per un assumpte (el de l’e-
difici Innova), que li farà molt de mal enca-
ra que la nova regulació del que abans s’a-
nomenava malversació impròpia no pareix
tenir hui encaix penal.

Orengo estima els posicionaments clars
de la gent. Desaprova les equidistàncies
que mantenen alguns (supose els qui ac-
tuem als mitjans de comunicació), a l’ava-
luar les persones públiques i les seues
obres. Es queixa dels motius perquè ho fan.
Els anomena equidistants professionals.
Orengo no es para a contemplar que eixa
equidistància pot ser el fruit de la indepen-
dència que gaudeix qui la practica. Però de
periodistes, d’opinadors i de capçaleres de
mitjans de comunicació marca «la Voz de
su amo», en tenen tots els partits! Professio-
nals de què, caldria qualificar-los? Però
arribats ací i, per si de cas, jo he fet examen
de consciència aquesta setmana, perquè,

des de fa anys, tinc el privilegi d’un micrò-
fon obert en l’emissora i d’una pàgina en
blanc en el diari. Per a contar i raonar sobre
les coses que passen deixant-les sempre
damunt la taula, perquè cadascun dels ra-
diooients i dels lectors, n’extraga la seua
personal conclusió. No m’amague en ta-
laies. Ho faig «Des de la vorera», on es sent
la pudor i t’esguiten les coses que passen al
bell mig del carrer. I escrig amb actitud
constructiva, amb voluntat «d’Anar fent»,
respectant sempre les persones i les idees i
opinions dels demés. Equidistància? Sí! Per
què no. No tinc cap carnet que m’obligue,
ni cap ideologia concreta que em condicio-
ne. Dispose d’una certa independència
que no em lliga a cap seu, col·lectiu o but-
xaca. I, a més a més, és cap a eixa equidis-
tància on m’inclina el meu tarannà. Sóc
d’Orengo i no sóc socialista. I vull ser de To-
rró i no sóc del PP. Ho vull i ho necessite!
Equidistància? Per ella, el dia que toque,
parlaré de l’actual alcalde i ho faré en posi-
tiu, destacant les seues virtuts i els encerts i,
com he fet hui amb Orengo, minimitzaré
els defectes i errors. Que tots en tenim i en
cometem.

I ara... No hi ha ningú que els pare? Que
els convença perquè retiren les dues de-
núncies dels jutjats? No hi ha persona o si-
tuació que els puga ajuntar perquè es par-
len cara a cara, tranquil·lament? Per Gan-
dia i pels gandians! Ningú pot parar aquest
espiral insensat? 
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EQUIDISTÀNCIA

Pasqual Molina

Anem Fent!

n aquests temps de crisi de valors en
què la societat civil es qüestiona la
capacitat moral, ètica i de gestió
d’alguns dels nostres polítics, seria

convenient rescatar i reprendre l’esperit de ge-
nerositat, entrega i sacrifici que han guiat a
molts  dels nostres governants.

Actualment tot és qüestionable i es desquali-
fica de manera gratuïta tot allò que es fa pel bé
del ciutatà. Crec que no és el moment de críti-
ques que resulten totalment inoportunes. Ara el
que cal fer és treballar i esforçar-se per a salva-
guardar els interesos comuns.

Aquest escrit no té com objectiu ni preten
canviar l’opinió de ningú, ni per suposat fer una
defensa velada dels actuals governants de la nos-
tra ciutat. No obstant això, ham de ser generosos i
reconèixer el treball diari de l’equip del govern
municipal per tal de millorar la realitat gandiana.
És clar que la crisi és d’una gravetat absoluta i
està arrossegant a la majoria a una situació d’in-
certesa, de precarietat. Fins fa molt poc tot era
meravellós i tot eren promeses apetitoses, però la
realitat sols té una cara, la desesperació.

I a més a més, actualment, el tindre domina al
ser i les relacions humanes estan reduïdes a un
nivell d’utilitat. El que caldria fer són polítiques
socials, polítiques d’educació i formació. Els
nostres joves no poden ni deuen sentir-se com
un número dintre de la globalitat, deuen sentir-
se persones útils i imprescindibles. I com es fa
això? Doncs amb imaginació i esforç. Hi ha infi-
nites possibilitats per a millorar la situació actual
de desànim. Els joves es deuen formar no sols
per a ser útils sino també en relacions humanes.
La crisi ha posat de manifestt la gran mentida.
No és cert que el tindre siga més important que
el ser.
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Parlem

Pep Barber

uan usem la paraula
«mobilitat», a la majoria
ens vénen al cap imat-
ges de carrils bici, auto-

busos urbans de baix consum ener-
gètic, zones de passeig de vianants,
tramvies ultramoderns… Però real-
ment la mobilitat va molt més enllà,
es tracta de garantir a les ciutadanes
i als ciutadans «la igualtat en l’accés
a l’ocupació, la formació, els serveis,
les relacions socials, l’oci, la cultura i
a les altres oportunitats que oferixen
les societats avançades», tal com la
mateixa Llei Valenciana de Mobili-
tat, promulgada l’any 2011, identifica
dins dels seus principis generals.
És quan s’introduïx este concepte de
la mobilitat, quan apareix en escena
l’oblidada xarxa de transports de
viatgers interurbana, especialment
en territoris amb tanta vinculació
econòmica i social com és la comar-
ca de la Safor. I dic oblidada perquè,
durant els anys de bonança, hi havia
recursos per a millorar les xarxes de
transports comarcals (o interurba-
nes, tant se val), per a millorar la
seua eficiència, fins i tot l’econòmi-
ca... Tots, i dic bé; tots la vam consi-
derar poc important i poc prioritària.

Per una banda, les administra-
cions autonòmiques, competents en
la matèria, consideraren prioritari
abordar grans infraestructures de

transport, deixant de costat les xar-
xes locals. Però, per una altra banda,
cal fer autocrítica, i acceptar que les
autoritats i els tècnics locals tampoc
ens preocupàrem massa del tema.
En aquells moments, aproximar els
serveis als ciutadans era construir
serveis en tots el municipis, i per
traslladar-se a qualsevol lloc, sempre
hi havia cotxes i taxis... i eren temps
de bonança. En l’actualitat les coses
han canviat, aquells serveis als mu-
nicipis van desapareixent per les re-
tallades, i cal accedir als de les cap-
çaleres comarcals, i ja no resulta tan
accessible pagar el cost d’un taxi per
un transport interurbà. I de nou
emergix, amb força, la preocupació
pel transport interurbà; econòmic i
eficient. Però com que no hem fet la
faena quan calia, ara ens trobem
amb un servei mínim, desestructu-
rat, poc eficient, antiquat i, fins i tot,
deficitari per a les empreses gesto-
res.

La pregunta que ens hauríem de
fer ara mateix és: en estos moments
de retallades i recessió, ¿és un bon
moment per invertir en la xarxa de
transport interurbà? La resposta és, a
totes totes, sí. I ho justifique.

Des del punt de vista de l’estalvi
públic, el fet de millorar la comuni-
cació interurbana permetria abordar
una revisió de la distribució de ser-
veis públics, de forma global, en tot
el territori comarcal, perquè serien
fàcilment accessibles des de qualse-
vol municipi, i açò estalviaria molts
recursos públics en serveis duplicats
i poc eficients.

Des del punt de vista laboral i in-
dustrial, una millor xarxa de trans-
ports públics facilitaria la mobilitat
laboral entre municipis, però també
descentralitzaria les zones indus-
trials, per la qual cosa es rebaixaria
els costos d’ubicació per a les em-

preses (estímul) i es permetria que, a
pesar d’això, les persones no migra-
ren a altres municipis.

Des del punt de vista comercial,
els nuclis comercials tradicionals de
la comarca es veurien reforçats, per
una major facilitat per a l’accessibili-
tat des del pobles menuts a les ciu-
tats, de forma barata, ràpida i poc
agressiva per a les comunitats dels
municipis receptors. Actualment, es
tendix a comprar en les grans super-
fícies per les facilitats d’aparcament i
accessibilitat.

Des del punt de vista turístic, les
destinacions turístiques consolida-
des de la comarca podrien oferir
productes complementaris a altres
municipis limítrofs, perquè seria fà-
cil desplaçar-se per als turistes i d’es-
ta manera desestacionalitzar la tem-
porada turística, millorant els resul-
tats per als destins actuals, incre-
mentant el seu volum de negoci en
el temps i, al seu torn, oferint ingres-
sos extraordinaris als municipis me-
nuts. Tot això sense necessitat de ge-
nerar noves infraestructures hotele-
res, sinó aprofitant les que ja existi-
xen tot l’any.

I com no!, una bona xarxa de
transport permetria la fixació de la
població en els nuclis rurals, mante-
nint en valor el sistema agrícola, que
pren gran importància en les èpo-
ques de crisi, ja que actua com a ma-
talaf econòmic.

Tots estos motius justifiquen la
necessària preocupació de tota la so-
cietat econòmica i social de la co-
marca, per a abordar el més promp-
te possible la mobilitat interurbana a
la Safor, perquè esta serà una base
necessària per a generar una etapa
de creixement, d’ocupació i de be-
nestar social per a tots els municipis
de la nostra comarca de forma ho-
mogènia.
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MOBILITAT, OCUPACIÓ I BENESTAR

Damià Oliver

Opinión

Amic del Cercle Euram de la Safor
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