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l passat cap de setmana sols
moriren quatre persones en
les carreteres espanyoles. No-
més. Queden lluny aquelles

xifres, esgarrifoses, de desenes de morts,
que ens repetien tots els dilluns, els mit-
jans de comunicació. No fa massa anys.
Aleshores es culpava al mal estat de les
carreteres i a l’envelliment del parc auto-
mobilístic com a les causants del acci-
dents de circulació i de les seues víctimes.
Però, fonamentalment, la major part dels
morts eren per imprudències, per l’excés
de velocitat del conductor i per conduir
sota l’efecte de l’alcohol i de les drogues.
Aleshores les autoritats van prendre me-
sures. Obligades, necessàries. Es va posar
en marxa un ambiciós programa de reno-

vació del parc mòbil espanyol i un altre
de millora de les carreteres. I es tingueren
que prendre mesures de control i sanció
contra els comportaments de certs con-
ductors. Es va limitar la velocitat a la qual
es podia circular per les diferents carrete-
res i es va instaurar el control de l’alcoho-
lèmia als conductors. 

La relació entre la disminució del límit de
velocitat i la disminució del número de
morts en la carretera es va notar d’imme-
diat i s’ha comprovat, àmpliament, amb el
transcurs del temps. Els diversos governs de
la nació han sigut molt estrictes a baixar-la
i a mantenir-la baixa. La demanda que s’in-
cremente  aquest límit de velocitat es fa re-
petidament. Harmonitzar la limitació de ve-
locitat amb la potència de la qual disposen
els vehicles actuals és un repte per al trellat.
Una solució intermèdia seria possible? És
a dir, mantenir els límits per a les carrete-
res secundàries però permetre que per
autovies i per autopistes el límit s’adequa-
ra a les diverses situacions: la intensitat del
trànsit, l‘oratge, les diferents hores del dia
(per exemple, per la nit), la mateixa oro-
grafia de la via. El límit, canviant, apareixeria
assenyalat, segons moments i circums-
tàncies, en els panels d’informació que ja
hi ha. És factible. Jo ho he vist funcionar a
l’autovia que comunica París amb l’aeroport
Charles De Gaulle, on el límit de velocitat
variava, per a exasperació dels taxistes, en
funció de la contaminació atmosfèrica que

hi havia a la zona. 
El control de l’alcoholèmia ha sigut fo-

namental. És fonamental. La història as-
senyala la relació directa entre l’alcohol i víc-
times. Des del principi la labor de la DGT
fou la de conscienciar la població que no
devien conduir beguts, amb campanyes pu-
blicitàries impactants, algunes fins a la
nàusea i el vòmit. Amb eslògans colpi-
dors, des d’aquell inicial «Si beus, no con-
duïsques», que va popularitzar Stevie Won-
der fins l’últim «Si beus o et drogues i
condueixes, la víctima no eres només tu». 

Però a pesar de les campanyes de cons-
cienciació, a pesar que tants anys d’insis-
tència i veure disminuir, dràsticament la xi-
fra de morts, encara en els cinc milions i mig
de controls que es fan més de 100.000
conductors donen positiu i la meitat dels
morts que hi ha en les carreteres espanyo-
les donen positiu a l’alcohol i/o a les dro-
gues en les anàlisis efectuades a les autòp-
sies. Cal no abaixar la guàrdia. Amb el
conductor que ha begut, que va drogat, to-
lerància zero! 

El dia que s’instal·là el control d’alcoho-
lèmia, fa tants anys que quasi no puc re-
cordar la data, em va parar la Guàrdia Ci-
vil, per la nit, a l’entrada del Grau i hem va
fer bufar. Vaig donar zero. Exactament
00,0. I aquell guàrdia amable, es va quedar
tot sorprés, em va fer pensar si jo era l’únic
conductor sense cap gram d’alcohol a
sang, aquella nit. No m’han fet bufar mai

més, ni una sola vegada! Casualitat? Fa dos
o tres any em varen fer parar, també de nit,
en la carretera Nazaret-Oliva, a la primera
rotonda d’entrada a la platja, i aquell guàr-
dia civil, amablement, em va preguntar si
havia begut. Li vaig dir que no, que venia de
València on el Reial Madrid ens havia fet un
bon repàs a Mestalla. L’home es va posar a
riure i hem va dir: «Circule caballero, que
para esta noche, usted ya tiene bastante».
I em va deixar anar, sense més. Degué ser
perquè era del Madrid? Potser el meu as-
pecte bonatxó? Perquè anava acompanyat
de la meua dona?

Sóc molt matiner, visc al final de la plat-
ja. Els diumenges de matí, acabat de dut-
xar i afaitar, vinc a Gandia a per la premsa
que em guarda Isabel. Davant de la Uni-
versitat està instal·lat el control d’alcoho-
lèmia de la Guàrdia Civil, els cotxes hi
arribem en fila i a alguns els fan desviar i pa-
rar a la vorera. Jo disminuïsc la velocitat, bai-
xe la finestreta i salude i els guàrdies sem-
pre en diuen, amb amabilitat, que no pare,
que circule. No m’han parat ni una sola ve-
gada. Serà pel meu aspecte? La setmana
passada (el control estava davant de Tano
Resort), que no m’havia llavat encara, tam-
poc em pararen i em va donar no sé què. 

Ara, que per a ràbia, la que em fa a l’es-
tiu quan les xicones que reparteixen pu-
blicitat pel Passeig Marítim a la meua dona
li’n donen la de les discoteques i a mi, les
del bufet lliure!
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mb aquest títol va tindre
lloc a Potries la nit del 31
de Gener un acte del Cer-
cle Euram de la Safor.

L’acte va estar magistralment orga-
nitzat perPere Cremades i presentat
per Enric Sigalat amb la complictat
d’Asmisaf Safor i l’empresa Caterguai.
Al marc de la residència de disminuïts
psíquics de Potries i amb una finalitat
solidària va tindre lloc l’encontre. 

Un bon nombre d’arquitectes i tèc-
nics de la comarca, agents socials,
empresaris i una delegació dels por-
taveus dels diferents grups polítics de
l’Ajuntament de Potries encapçalada
pel seu Alcalde, Joanfer Monzó, ens
vam aplegar per escoltar a dos ponents
de luxe com són Rafael Durà i Alber-
to Peñín moderats pel també arqui-
tecte Ximo Egea.

Ximo Egea va mostrar una vessant
més crítica sobre el que han estat les

darreres dues  dècades de planificació
urbana a la comarca mentre va fer una
aposta decidida per la cura del patri-
moni com a clau de futur desenvolu-
pament.

Rafael Durà, com Degà del Col·legi
d’Arquitectes de la Comunitat valen-
ciana, va fer un estat de la qüestió so-
bre l’estat de les infraestructures co-
marcals mentre que lamentava la
manca de coordinació en els desen-
volupaments urbans i apuntava el ne-
cessari paper de la Mancomunitat de
Muncipis de la Safor en este paper de
coordinació i harmonització de les
actuacions viàries i urbanístiques.

Alberto Peñín va posar al servei
del Cercle Euram de la Safor la seua di-
latada experiència i va encoratjar a la
reivindicació constant per la millora de
les infraestructures comarcals i la su-
peració de l’òptica municipalista.

Des del Cercle Euram de la Safor ens
fem resó de les reivindicacions més im-
portants de la nit:

Cal connectar convenientment la
comarca amb el futur corredor medi-
terrani de mercaderies. Cal potenciar
les vies que el connecten per aprofitar
al màxim esta infraestructura i la hem
de reivindicar tots els agents socials
plegats. Sense interferències i nítida-
ment.

És necessària una planificació ur-
banística comarcal que tinga una visió
per damunt de la perspectiva muni-
cipalista. La Mancomunitat de Muni-
cipis de la Safor ha de ser la institució
que lidere este procés. Encoratgem als
representants públics a remar en la di-
recció d’enfortir la Mancomunitat.
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er política des de l’o-
posició és molt dur i
encara més si abans
has estat sempre al go-

vern. Això és el que està  patint el
PSOE de Gandia.

És difícil fer oposició i no perdre
els papers. Ara bé, qui recorre als in-
sults vol dir que no té arguments.
S’enten pel que està passant el grup
socialista i que deu ser molt dur, però
el que no es pot permetre és que
constantment estiguen mentint, in-
sultant, calumniant i difamant.

El fet que les relacions entre go-
vern i oposició estiguen trencades no
vol dir que cadascú puga dir el que
vullga de manera maleducada i
malintencionada sense conse-
qüències. Això deuria se inaccep-
table i els gandians ho sofrim dià-
riament. I ja està bé !

Ara sols ens faltava com hem vist
aquesta setmana, que els assessors
i deixebles d’anteriors regidors i
d’algun actual es dediquen a difamar
i insultar en les xarxes socials al

senyor alcalde amb fotomuntatges
força desafortunats i de molt mal
gust. Pense que això deuria estar ti-
pificat i sancionat. Estem convertint
la política en un vertader despro-
pòsit, un desgavell total i absolut. Les
bones maneres no existeixen i veiem
a diari la mediocritat d’alguns polí-
tics de la ciutat que no han assimi-
lat la seua condició d’oposició.

Ara, mostrant la seua mancança
de rigor, no assistixen a Fitur. Y què?
Clar, ells estàven acostumats  a pas-
sar uns formidables dies a Madrid
sense gastar-se un gallet de la seua
butxaca; tot anava a càrrec de l’A-
juntament i no miraven pèl. I ara
que, per les circumstàncies en que
vivim i per actuacions anteriors ex-
cesives, el govern de la ciutat s’ha vist
obligat a reduir, de manera notable,
el pressupost de Fitur i cadascú es
tindrà que pagar lo seu, ara no vo-
len anar.

És molt dur perdre privilegis i
quan s’està acostumat a balafiar
sense miraments (sols cal recordar
el Creuer dels Borja ) després es pas-
sa mal. I això el grup socialista ho sap
massa bé.

És clar que l’oposició està total-
ment perduda, i això no és bo per a
ningú. Gandia necessita d’una opo-
sició seria, rigurosa, constructiva i ac-
tualment no la tenim.

El compromís i responsabilitat de
l’oposició deu ser amb la ciutatania.
Les seues actuacions deuen ser ne-
cessàries per a l’eficient i eficaç im-
plantació de polítiques en benefici
dels ciutatans. Tot el contrari del que
s’està fent.

Encara que estiguen allunyats
en la ideologia, amb bones maneres
sempre es pot fomentar el diàleg i
l’entesa. Seria una bona manera de
canviar la imatge actual dels nostres
polítics.
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