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finals dels cinquanta i comença-
ments dels seixanta enfront de
l’hotel Avenida (davant d’on hui
està l’estàtua d’Ausiàs March), hi

havia una cruïlla de circulació complicada.
Al bell mig d’aquell espai s’encreuaven totes
les vies de comunicació que passaven per
Gandia: la carretera de València amb els dos
sentits, la d’Alacant amb el d’anada pel carrer
dels Màrtirs i el d’arribada pel carrer d’Alfaro,
la direcció cap el Grau i la Platja (abans de fer-
se l’excalextric de les revoltes de Sant Joan),
l’anada cap a la carretera d’Albaida i a cap a
Beniopa, i l’entrada i l’eixida circulatòria de
la ciutat. Qualsevol vehicle que passara per
Gandia havia de passar per allí. I, aleshores,
ja en passaven molts. Hui, per a controlar
aquell trànsit tan complex es necessitaria l’a-
juda de semàfors estratègicament situats i re-
gulats informàticament.

Però durant molts anys (aquells anys), era
regulat i controlat per una sola persona. Un
guàrdia urbà. Aleshores a Gandia hi havia sis
guàrdies urbans, els quals es diferenciaven
amb la resta dels guàrdies municipals per l’u-

niforme, en el qual l’element més caracterís-
tic era aquell casc salacot (com el dels caça-
dors dels safaris a l’Àfrica), tan cridaner, de co-
lor blanc, a més a més d’un doble corretjam
de cuir blanc que els creuava el pit i l’esque-
na i eren els únics policies que tenien placa
d’acreditació com a tals. Treballaven, sempre,
amb els guants blancs col·locats, diàriament,
sota tot tipus d’oratges: fred, pluja, vent, sol
d’estiu. Amb el seu cos ert, dirigint el pas dels
vehicles amb moviments harmònics dels
braços i de les mans, parant el cos frontalment
o de costat per a indicar als «chaufers» què de-
vien fer o no fer seguint les normes de circu-
lació. Els conductors respectaven molt el seu
treball. Perquè el seu treball era important.
Molt. En ocasions, vital. I eren molt esti-
mats. Jo veia diàriament l’urbà de l’Avenida,
quan anava  a escola i en tornava.

El vint-i-quatre de desembre, dia del sopar
de Nadal, era un dia especial per els guàrdies
urbans. Era el dia de les estrenes. La gent, so-
bretot els conductors, s’arrimaven a ells per
lliurar-los un regalet. Recorde a l’Avenida
Manuel Martínez Martínez, «Bonanza»
(malnom per l’increïble paregut que té amb
l’actor Dan Blocker, Hoss Cartwright, en la se-
rie de televisió, la dels vaquers i el ranxo de La
Ponderosa). Era el més gran de tots els urbans,
a mi m’impressiona la seua figura encara que
tenia un parar bonàs. Vivia, com jo, a Corea
i era castellà. De bon matí «Bonanza», ja es-
tava rodejat de regals: basquets de taronges,
caixes amb botelles de licors, capses de pu-
ros, una bicicleta de xiquet! Botelles de sidra
El Gaitero i algunes de conyac, una de les quals
era de Centenario Terry, que la vaig conèixer
per la malla daurada. Una canya de pescar! I
una caixa gran de cartó en la qual hi havia
arròs, cigrons, macarrons i què sé jo quantes
coses més. Algú s’hi acosta a peu i li donava
un sobre blanc, supose que amb diners (es-
trenes!). Tambè s’hi va acostar el mateix al-

calde, don Juan Lorente, acompanyat pel cap
de la policia municipal, el senyor Silva, i dóna
a Bonanza un sobre de color blau. Bonanza
va somriure, les estrenes aquell any serien bo-
nes!

Dels guàrdies urbans, el més apreciat, fins
i tot pels companys, fou José Domínguez Pas-
cual. Vivia també a Corea, davant de ma casa.
També de bona envergadura, tenia un bigot
impressionant, tipus Stalin. Diuen que el
guàrdia urbà més tècnic, més elegant, fou
Emilio García Picazo, el qual tingué un fill
també guàrdia (un dels dos primers motoristes
que hi va haver), molt conegut perquè toca-
va la guitarra i feia actuacions (jo he compartit
amb ell l’escenari de l’antic Teatre Serrano en
una gala fallera). Era conegut com Emilio Pi-
cazo (per son pare), però, en realitat, li deien
Juan Andrés Garcia Boronat. Altres urbans,
els quals no recorde, foren: Modesto Martí-
nez Álvarez, Jesús Mañó Cardona i els sen-
yors Bertomeu i Guillem. 

Però amb aquest record nadalenc dels
guàrdies urbans d’una època vull retre ho-
menatge a tots els guàrdies municipals de
Gandia que han sigut al llarg de la història.
Centenars. L’actual cap del Cos, Marc Cues-
ta, m’ha mostrat una fotografia d’ells, els

anys huitanta, amb l’alcalde, don Juan Román
Català. Reconec en ella tants guàrdies dels qui
desconec els noms! Però els veig  formant part
del paisatge urbà de la ciutat fent més fàcil i
segura la vida dels gandians. Recorde els
noms d’aquells  amb els quals he tingut rela-
ció com a ciutadà o en les llargues nits de guàr-
dia a l’hospital: Maties (tingué dos fills poli-
cies també: Enrique i Miguel), Poler, Mahi-
ques, el caporal Enrique Cuenca Roig i Se-
cundino Galera Vera, que fou cap de la Po-
licia Municipal tants anys. Sense oblidar els
joves, amb una formació professional que et
dóna tanta confiança. Però vostés han de per-
metre’m que faça una menció especial al meu
preferit de tots els temps: don Vicente Morant
Ibáñez, de malnom «Caragol» l’home més
amable que jo he conegut mai. Treballant! En-
cara que no era urbà l’he vist en ocasions (en
recorde una davant de la farmàcia Peña i
d’Enrique Peralta) dirigint el trànsit com si
un director d’orquestra es tractara, com el Da-
niel Baremboimdel concert de cap d’any de
2009 en la Wiener Musikverein, sols que el Ca-
ragol amb el virtuosisme de les seues mans i
del seu cos també podria haver passat pel pri-
mer ballarí del Palau de l’Òpera de Viena, d’a-
quell any!
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ny rere any, amb l’arribada d’a-
questes dates, es fa quasi impos-
sible no deixar-se emportar per
aquest ambient de festivitat,

concòrdia i reunions amb familiars i amics al
voltat d’una taula ben parada. Al cap i a la fi,
som molts els que pensem que el Nadal és
l’excusa perfecta per tal de gaudir de tot allò
que durant la resta de l’any no fem tan a so-
vint, com puga ser retrobar-nos amb vells

amics i familiars o fer regals a aquelles per-
sones que més estimem. 

Ens preparem per a acomiadar 2012, un any
ple d’intensa activitat política en el que s’han
assentat les bases per a la futura recuperació
econòmica; un any que, esperem, marque un
punt d’inflexió dins de l’actual conjuntura.

En aquest sentit, continuem amb la nostra
doble estratègia consistent en combinar me-
sures d’austeritat amb altres d’estímul, tant di-
recte com indirecte, per a contribuir a la re-
cuperació i millora tant de l’entorn empresa-
rial de la nostra ciutat com de la situació par-
ticular de molts dels nostres conciutadans.

Austeritat i estímul, centrant-nos en primer
lloc en la reducció de la despesa generada du-
rant els últims anys, en combinació amb altres
mesures més concretes com la fusió d’empreses
municipals. Tot amb la finalitat de fer més amb
menys, buscant la sostenibilitat del nostre
model administratiu i l’eficiència en la gestió.

D’altra banda, dins de les mesures d’estímul
cal incidir en el pla de pagaments posat en mar-
xa per aquest Ajuntament, el que ens ha per-
més complir amb les obligacions contretes amb
els nostres proveïdors, en combinació amb al-
tres de caràcter més directe, com la recent apro-
vació del Pla d’Ocupació del que molts gan-
dians han començat a beneficiar-se recent-
ment. Una actuació de la que ens sentim es-
pecialment orgullosos, amb els més de 2,5 mi-
lions d’euros destinats a la generació de llocs
de treball, el que ens situa davant del pla d’o-
cupació més ambiciós mai presentat en cap
municipi de la Comunitat Valenciana.

Tampoc podem oblidar els esforços realit-
zats amb la finalitat de consolidar a Gandia com
un referent a nivell turístic, esportiu i comer-
cial. La passada campanya estival ha posat de
manifest el bon treball dut a terme per l’àrea
de promoció turística, amb una platja viva ple-
na d’activitats per a tots els nostres visitants. A
més, continuem avant amb el Pla de Desesta-
cionalització per a que la nostra platja puga
continuar sent un atractiu reclam turístic fora
dels mesos propis de l’estiu. La planificació d’es-

deveniments esportius i les noves estratègies
comercials posades en funcionament suposen
donar un pas endavant en l’afirmació de la nos-
tra ciutat com a referent comarcal i autonòmic
a tots els nivells.

La tasca de tot polític, així com la de la prò-
pia Administració Pública, té la seua raó de ser
en la vocació de servei al ciutadà. En aquest
sentit, tant els polítics com les Administracions
Públiques no podem ser mai part del proble-
ma en la qüestió de la recuperació econòmi-
ca, més bé tot el contrari. 

Hi ha un abans i un després en la forma d’ac-
tuar d’aquest Ajuntament, i els resultats ens ani-
men a continuar amb aquesta línia de treball;
no obstant això, no deixarem mai de banda els
que a dia de hui continuen sent els nostres rep-
tes més imminents: la generació d’ocupació,
la recuperació econòmica i el recobrament de
la confiança dels ciutadans.

Amb tots els nostres esforços centrats en
aquesta tasca, i amb la il·lusió que 2013 mar-
que l’inici de la fi d’aquesta crisi, vos convide
a celebrar aquestes festes nadalenques amb
goig, confiança i optimisme en el futur.
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