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e avecinan tiempos difíciles
para el deporte en general de
nuestra ciudad y en particular
para todos los clubs de Gandia.

Si no se remedia, nos harán volver a tiem-
pos pasados, donde el deportista surgía de
manera espontanea y no como el fruto de
un trabajo y una planificación en equipo
desarrollada por las instituciones, privadas
y públicas, implicadas en todo el proceso. 

Volver a estos tiempos. ¿Será esta la tóni-
ca dominante en los próximos años señor
Torró? Se lo pregunto como alcalde y pri-
mer responsable de la ciudad.

Me responderá, lo veo venir, que no hay
dinero; pero todos sabemos ya que el dine-
ro no es problema para usted. Porque lo
hay para comprar establecimientos innece-
sarios y hacer eventos: corridas, maremag-
nums y cantantes. Para eso sí que hay, pero
para reparar instalaciones como la ilumi-
nación del polideportivo municipal, para
equipar con césped artificial en el campo B
para el fútbol base, para eso, no lo hay. Mu-
chas son las dudas e interrogantes que nos
podríamos plantear ante su política nada
participativa de hechos consumados.

Y decía que se avecinan tiempos difíciles
porque el deporte de esta ciudad está
abandonado por el gobierno que usted di-
rige. Por poner un ejemplo le recordaré que
han dejado caer en la ruina al básquet y al
fútbol, los clubs mas emblemáticos de esta
ciudad, aunque no dudo que esté traman-
do alguna de sus geniales y pintorescas so-
luciones para convertir el deporte de la ciu-

dad en negocio de algunos, o ¿tal vez en es-
pectáculo al que es usted tan aficcionado?
Y me obliga a decirlo porque siento el de-
porte y llevo toda mi vida en él. Me gustaría
equivocarme pero me temo lo peor: una
lenta agonía de los dos clubs. 

Gandia necesita más instalaciones de-
portivas; nos hemos quedado atrás, casi
tercermundistas, una ciudad de 80.000 ha-
bitantes necesita mucho más para todo su
deporte, porque el deporte es salud y noble
válvula de escape para nuestros jóvenes. El
deporte es ejemplo de competitividad, de
esfuerzo, de trabajo. Todo lo contrario de
su «Gandia Shore». 

Nosotros, desde Plataforma de Gandia,
quisimos hacer una ciudad olímpica para
albergar a las personas de la tercera edad,
crear instalaciones de masajes y salud, reci-
bir en invierno equipos extranjeros y vender
tiempo a nuestros turistas. Actuaciones por
y para la ciudad, que quedaran en ella y no
fueran flor de un día. Conseguimos el apoyo
de las máximas instituciones del deporte de
España con una propuesta que no suponía
coste para la ciudad, al contrario: inversión
de fuera y de casa. Pero eso no le interesa, no
le interesa nada de lo que hicieron, fuera
bueno o no, quienes dirigían la ciudad antes
de su llegada al gobierno local.

Espero que deje de comprar estableci-
mientos y beneficiar solo a unos pocos.
Otros también como yo, tenemos negocios y
somos ciudadanos que pagamos impuestos
al igual que sus beneficiados. Y ya que usted
ha convertido el ayuntamiento en un nego-
cio inmobiliario le digo que todos los ciuda-
danos tenemos el mismo derecho y pedi-
mos equidad a quien gobierna.

No he oído propuesta alguna de usted ni
de los suyos para el desarrollo del deporte
en Gandia que no sea la de construir cam-
pos de golf: sepa que el deporte es más, mu-
cho más, es el presente de los que vivimos
en esta ciudad y el futuro de nuestros hijos.
Invierta en deporte. Haga algo por la ciudad
que le acogió.
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andia i els voltants són un lloc
ideal per a circular en bicicle-
ta. Ideals! La configuració pla-
na de la ciutat, sense desni-

vells, les distàncies relativament curtes i el
bon clima fan possible que qualsevol per-
sona, amb unes mínimes condicions físi-
ques, puga desplaçar-se en bici, per tot
arreu, durant tot l’any. Per això la instaura-
ció de LaBici, com a un servei municipal
per a facilitar el transport públic, va ser tan
ben rebuda. Inclús les autoritats i encarre-
gats del servei es veieren desbordats per la
demanda. Milers de ciutadans s’hi abona-
ren com a usuaris per un preu quasi sim-
bòlic i les bicicletes entraren a formar part
del paisatge ciudatà de Gandia donant-hi
un aire més dinàmic i europeu. Probable-

ment mai una decisió municipal haja tin-
gut una resposta tan popular com la de la
LaBici. La idea i el servei que prestaven
eren magnífics.

Darrerament LaBici pareix córrer perill.
Conéixer l’alt cost del manteniment de la
prestació i la decepció de la campanya de
renovació de les targetes no són bons pre-
sagis. Que quatre-centes de les cinc-centes
bicicletes estiguen trencades, sense ser re-
parades o substituïdes, desconcerta i in-
digna. No tindre clar quina empresa ha
gestionat el servei els darrers mesos, és in-
audit. Però el pitjor és que cap responsable
públic ha dit rés clar respecte el futur i no
se senten més que acusacions mútues res-
pecte el passat. Però jo crec que el govern
municipal té la intenció de mantenir LaBi-
ci. Crec! Ho portava en el seu programa
electoral. Ara busca l’empresa que l’admi-
nistre. Me n’alegre molt. Caldrà fer canvis.
De segur. Alguns de gestió, fonamentals.
Uns altres, estructurals (reordenació de les
bases i renovació de material, encara que
el moment econòmic no siga el més opor-
tú). I altres que tenen a veure amb què fer
amb les persones que fan un maltracta-
ment físic i d’ús de les bicicletes. 

És cert que les bicicletes són d’una qua-
litat ínfima. Sols cal comparar-les amb les
de qualsevol ciutat pròxima (València, per
exemple) per vuere la diferència i la soli-
desa d’aquelles. El punt d’enganxada de les
bicicletes als amarratges de les bases sem-
bla absurd, perquè qualsevol que, voluntà-

riament (els cafres) o involuntàriament
(els faves), s’assega sobre aquestes poden
esmorrellar-les fàcilment. Però, tot i la
seua feblesa, sorprenen els actes vandàlics
contra bicicletes i les bases. Sorprenen i in-
dignen. De les 510 bicicletes que entraren
en funcionament tan sols hui estarien ope-
ratives unes poques. Les altres estan per
reparar per danys de diversa consideració i
moltes han desaparegut. Les han furtat! Al-
gunes apareixen als llocs més insospitats.
Aleshores et vénen les preguntes elemen-
tals sobre els causants i les seues causes:
qui són? d’on són? per què ho fan? I no, no
són eixos que, sense voler, et vénen de pri-
mer al cap. La base del pont de Beniopa,
propera a l’hàbitat de la seua ètnia, és la
més respectada de la ciutat. L’única base
que es va tancar per vandalisme estava a
l’àrea del botellot i de les discoteques. Res-
pecte a per què ho fan, tot pot començar
amb la indolència d’aquelles mares que a
les vesprades fumen i xarren a les tauletes
dels bars mentre els seus fill juguen a cava-
llets amb les bicicletes aparcades, fins a
trencar-les, sense dir-los res! Pot continuar
amb els morrals que feien arca amb els
timbres que havien arrancat dels manillars
de les bicis. Amb els salvatges que les des-
trossen perquè, com deien a la policia, «es-
tàvem ociosos, avorrits i enfadats». Per a
acabar, finalment, amb els delinqüents
que les furten.

M’he assabentat que a Benidorm en-
tren a reparar als tallers unes tres bicicle-

tes al dia. Uns per altres. Ací n’hi entraven
trenta, quasi tots els dies. Cal recordar el
perfil d’usuari de Benidorm? Estrangers
que passen uns dies de vacances. Recor-
dar-ho no ens causa vergonya? Qualsevol
que haja viatjat per Europa pot comprovar
la de milers de bicicletes, públiques i pri-
vades, que recorren les ciutats i com els
usuaris les deixen aparcades on pertoca,
en ocasions, sense cap tipus de cadenat.
Tan difícil és tractar les coses dels altres
com t’agradaria que tractaren les teues?
Saben com guanyaria la qualitat de vida
de Gandia i nostra imatge pública si tots
pogueren circular-hi amb les nostres bici-
cletes, amb seguretat per a les persones i
amb tranquil·litat de que no te les furten?
Seria un somni. Hi hagué un temps que
anava a treballar en bicicleta i me la van
furtar, i encara sent ràbia pel fet i em fixe,
malaltissament, tots els dies que m’en-
creue amb bicicletes de color blanc pen-
sant que encara retrobaré la meua. Com
també, quasi tots els dies que puc, bone-
gue els responsables de l’eliminació de les
aules col·legials de l’assignatura d’Urbani-
tat, aquella en què, des de menuts, t’en-
senyaven com tractar els altres i les sues
coses. A quina ideologia irritava aquell en-
senyament elemental? A partir d’ara, quan
es renove el servei caldria prendre mesu-
res perquè aquests estúpids si no entenen
les normes de comportament des de l’e-
ducació o el raonament, ho comprenguen
des de la branca de les sancions.

G

LA CRUÏLLA
DE LA BICI

Pasqual Molina

Anem Fent!

empresari està cansat. Ja
no és aquell jove emprene-
dor que amb unes poques
pessetes va començar de

zero el que hui és la seua empresa. I
també està desconcertat… està alçant-
se més matí que mai, treballant com
mai en la vida per intentar evitar els
efectes de la crisi i no veu resultats en
cap lloc. Abans al contrari, els resultats
són cada trimestre pitjors respecte de
l’any passat. El que li demana el cos és
jubilar-se, deixar l’empresa en mans
dels seus fills, però considera que en-
cara no estan preparats per gestionar-
la correctament i, a més, té dubtes so-
bre quina pot ser la persona més ade-
quada per dur la gerència de l’empresa
quan ell ja no estiga. La inèrcia de la
seua indecisió fa que continue al front
de l’empresa sense forces, sense l’es-
penta que ja no té, i sense ganes.

Els dos cosins germans quasi no es
parlen entre ells. Fa molt de temps ja
d’aquella relació fraternal que tenien
quan van heretar l’empresa dels seus
respectius pares, i de les vesprades
apassionades de treball conjunt per fer
créixer aquell patrimoni empresarial.

Pel temps, han anat allunyant-se entre
sí, fins l’extrem de tindre, ara, dues vi-
sions de l’empresa absolutament dis-
tintes, la qual cosa paralitza qualsevol
decisió estratègica que puguera assegu-
rar la continuïtat de la mateixa. A hores
d’ara tots dos es conformen amb conti-
nuar cobrant una nòmina de subsisten-
cia, tot i sabent que ja no podran trans-
metre, a la seua vegada, l’empresa fami-
liar als seus fills, a la tercera generació.
Saben que l’empresa morirà amb ells si
es que no la tanquen abans. 

Els dos administratius de l’empresa
volen reunir-se amb l’empresari i els
seus fills. Estan preocupats… fa temps
que detecten que l’assessor «de tota la
vida», ja no resol de la mateixa manera
els problemes cada vegada més com-
plexos que se li plantegen des del dia a
dia de l’empresa. Ells mateixa es veuen
més preparats, més capacitats i amb
una visió més actual de la voràgine de
canvis legislatius que el propi assessor.
Quan exposen la seua preocupació a
la família empresària, aquests els con-
testen que pot ser… però que és una
bona persona, que fa anys que treballa
per a l’empresa, que és honrat i que els
sap molt greu canviar d’assessor… que
en el seu temps va fer moltes coses per
l’empresa. Els administratius tornen,
altra vegada decebuts, al seu departa-
ment, amb la sensació d’estar fent
constants equilibris per a que una ins-
pecció no els sancione amb una falta
molt greu a la que no puguen fer front
econòmicament. 

Aquests tres escenaris que acabem
de dibuixar es repeteixen cada dia a
una gran part de les nostres pimes fa-
miliars, i ben pocs se n’adonen que
també són la causa del tancament, de
la fallida de moltes d’elles. I és que,
als temps que corren, l’empresa fami-
liar no només li afecta la crisi, en ter-
mes generals, com a la resta de les
empreses, sinó també aquestes situa-
cions que l’acaben fent ingovernable i
inexorablement abocada al fracàs.
Pensem-ho.
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