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andia despertarà hui amb els ca-
rrers serpentejats pels partici-
pants en la vint edició de la Mitja

Marató i en la segona del 10K, organitza-
des pel Club de Córrer El Garbí. Hi pren-
dran part més de tres mil corredors, entre
homes i dones, procedents de 20 provín-
cies espanyoles i de 26 països diferents.
Les dues curses, de 21 i de 10 quilòmetres
cadascuna recorreran tots els districtes de
Gandia. Es tracta d’un important esdeve-
niment esportiu amb el qual col·labora
l’Ajuntament de Gandia, que patrocinen
diverses empreses i per a l’organització
del qual es comptarà amb l’ajuda de 800
voluntaris, de la Policia Local, de la Creu
Roja i de Protecció Civil. La cursa mou,
sempre, molt de personal: simpatitzants
dels corredors independents, seguidors
dels clubs que hi participen (enguany,
425) i els espectadors que hi ha al llarg del
trajecte. Es vaticina què, una altra vegada,
serà un èxit. Començarà a les deu del matí
i es calcula que els primers a arribar a la
meta ho faran en poc més d’una hora. Al
migdia la ciutat recuperarà la quotidiani-
tat dels dies festius de la tardor.

Diumenge passat, al port i a la platja de
Gandia es va fer el Triatló Full ICAN. Pa-
raules majors! El triatló es una cursa que
suma tres activitats esportives: natació,
ciclisme i carrera a peu. El Full ICAN és la
cursa de triatló amb les distancies del mí-
tic Ironman: 3,8 quilòmetres nadant, 180
quilòmetres en bicicleta i, per a acabar,
córrer una marató! Sembla impossible
que es puga aconseguir finalitzar-lo, d’ací
ve el nom d’«home de ferro» que reben
els qui acaben la cursa, en la qual partici-
pen homes i dones. L’espectacle esportiu
fou fantàstic i l’ambient que es va viure,
durant tot el dia, entre participants, se-
guidors i espectadors, fou vibrant. Gandia
va demostrar tenir unes condicions im-
millorables per a l’organització i segui-
ment de dues de les tres disciplines. La
cursa de natació es podia seguir tota en
directe, començant des de la mateixa
platja, i després, passejant, des de l’escu-
llera i el Moll dels Borja. I la marató final

es va fer pel braç llarg del port i per la pri-
mera línia de la platja. Sols la volta ciclista
es disputà per les comarques veïnes, on
va causar prou incomoditats, que caldrà
evitar en les properes edicions. Vaig veure
al matí, emocionat, com arribaven els
primers nadadors buscant la bicicleta.
Vaig veure a la nit, aborronat, com arriba-
ren els qui acabaven la marató. 

A la primavera es fa a Gandia la Cursa
de la Dona, organitzada pel Club d’Atle-
tisme de la Safor-Delikia. És un esdeveni-
ment de fort impacte popular on partici-
pen dones de totes les edats, en l’última
edició en participaren més de set mil. El
mateix club organitza a la platja una 10K
nocturna a principis de l’estiu. S’ha fet, fa
uns dies, amb motiu del dia mundial del
càncer de mama, la Cursa Solidària de
Gandia per la lluita contra el càncer. El

barri del Raval fa una cursa ja amb difi-
cultats organitzatives per la massiva par-
ticipació i per tot el nostre voltant comar-
cal s’organitzen esdeveniments esportius
de diferents modalitats que tenen l’aire
lliure com escenari i la llibertat de poder
córrer com a motiu. 

Que ha passat perquè això siga així?
Als veterans clubs s’han sumat els nous
constituïts pertot arreu amb xifres de so-
cis remarcables. Proliferen les escoles de
formació amb aquest tipus de disciplines
esportives. Practicants d‘altres esport s’a-
propen a aquestes modalitats. Gent que
no ha tingut mai cap activitat esportiva
s’inicien en aquestes. El meu fill en co-
mentava, l’altre dia, que està observant
en la gent un canvi progressiu d’aquells
hàbits d’oci menys saludables, per la
practica esportiva. Salvador Talens, de la

redacció d’esports d’aquest diari, m’expli-
ca que en la societat s’ha assentat el que
ell denomina la nova «cultura de l’esport»
de la qual no és aliena la greu crisi econò-
mica que estem patint els darrer anys. La
gent té gana d’esport i de salut i, real-
ment, per a córrer sols fa falta unes saba-
tilles, la roba que tingues per casa, eixir al
carrer i començar a fer-ho. Cal iniciar-s’hi
amb precaució; després, amb preparació,
i sempre amb trellat. En aquests tipus
d’esports, el teu cos és el teu equip, no hi
ha contrincants, sols el rellotge. Has de
conéixer el teu cos i les seues possibili-
tats, després serà el moment de marcar-
se metes i fronteres, les quals, si les acon-
segueixes, t’ompliran de satisfacció física
i psicològica que, de segur, et faran ser
millor persona. 

Jo m’he apropat al triatló els darrers
mesos, perquè dos dels meus fills el prac-
tiquen. Els dos havien destacat en altres
esports i ara viuen amb passió aquesta
disciplina. Jo sent una admiració per
aquest esport per al qual cal fer una ex-
traordinària preparació i en el qual cal
combinar esforços de distinta activitat fí-
sica per a millorar el temps del còmput fi-
nal. És un esport d’una exigència perso-
nal física i mental remarcable.  

Durant els darrers dies no he pogut
esborrar de la meua ànima les cares dels
qui diumenge acabaven l’Ironman. Una
barreja d’emocions maquillaven el seu
rictus d’extenuació. Ho havien aconse-
guit! En la meta els esperaven els abraços
de les persones estimades, entrellaçats
amb paraules d’intimitats i d’algunes llà-
grimes d’alegria. Alguns van córrer els
últims metres amb un fill en braços, su-
pose era la manera de reconèixer i d’a-
grair l’esforç i les renuncies que havia fet
tota la família en els mesos d’estricta
preparació física, alimentària i mèdica
que ha de fer l’«ironman», i que no es
podria aconseguir sense el suport direc-
te de les persones del voltant de la seua
estima. Simbòlicament, totes elles arri-
baren també a la meta quan el corredor
va traspassar la línia.
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Un dels participants en el triatló Full ICAN de Gandia, de diumenge passat.
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ontrasta escandalosament la
campanya encetada pel govern,
des d'abans de les eleccions eu-

ropees, per fer-nos la impressió que tot va
bé, amb les dolentes dades, xifres i notí-
cies que cada dia podem llegir als mitjans
de comunicació.

L'atur, el gran problema de tots els tre-
balladors i les treballadores de l'estat, es-
devé encara més greu si cal al nostre te-
rritori per la dolenta i extrema realitat que
patim des de fa ja massa temps. A la cua
en ocupació juvenil amb un 55'6% de pa-
rats de menys de 25 anys i un 23,1% de
majors de 25 anys, segons l'EPA del tercer
trimestre d'enguany, amb taxes d'atur in-
suportables a la resta de sectors de la po-
blació que suposen un 25'5% de la pobla-
ció activa i amb polítics que, malgrat
aquesta realitat, insisteixen en el fet que
tot va bé i a millor, com si la societat a la
qual s'adrecen pensaren que està idiotit-
zada i que a hores d'ara ja s'ho creu tot,
fins i tot la xifra de més de 600.000 llocs
de treball que justament ara, pocs mesos

abans de les eleccions, asseguren que es
crearan en un parell d'anys.

És curiós, si no patètic pel que suposa
de burla als afectats, que quan a penes
disminueix l'atur - i malauradament po-
dent-se contar en poques unitats a escala
municipal -apareixen missatges triomfa-
listes als mitjans per felicitar-se del fet
que s'estan fent les coses bé. Poc es parla
de la tipologia dels nous contractes i d'a-
quells que a la força han hagut de fer-se
autònoms perquè no cabia altra. Però
quan l'atur augmenta tan significativa-
ment, com ha passat al mes de setembre,
ningú no apareix a fer declaracions en el
sentit que realment les coses no van gens
bé. Només faltava la declaració de l'Orga-
nització Internacional del Treball que
desmuntava la paradeta de la millora
econòmica del govern, advertint que els
nivells d'ocupació desitjables tardaran a
aconseguir-se encara uns quants anys
més i que no totes les mesures de la ma-
leïda austeritat són compartides, pel que
suposa de fre per al creixement econòmic

i en conseqüència per al risc d'exclusió i
de situar en l'umbracle de la pobresa a
milers de famílies per culpa de no tenir
ocupació.

En aquesta mateixa línia, els pressu-
postos de l'estat i per enèsima vegada són
discriminatoris fins a l'escarni amb el
nostre territori, deixant la inversió per ha-
bitant en els últims llocs de les inversions
generals per tot arreu de l'estat, que tan
sols representa un 6,9% del total. La re-
bel·lió empresarial valenciana d'abans de
l'estiu i la resposta del ministre d'Econo-
mia han ocupat una part important als
mitjans de comunicació els últims mesos,
però malgrat això sembla que no aprofita
per a res, ja que el resultat és una desau-
torització permanent del govern central a
les decisions i reivindicacions del govern
del president Fabra, una desatenció irres-
pectuosa a les reivindicacions empresa-
rials per al nostre territori, com ha sigut la
negativa a rebre els representants empre-
sarials que demanaven una entrevista
amb el ministre Montoro i el perllonga-
ment de la solució a la qüestió del nostre
insuficient finançament, tan cabdal per
als nostres interessos com a regió i per a
la nostra recuperació econòmica.

Des del punt de vista de les infraestruc-
tures i la dotació pressupostària consig-
nada per l'estat per a 2015, s'evidencia
també el feble interés en la potenciació
del corredor mediterrani i el persistent

interés d'un estat excessivament centra-
lista d'impedir el creixement econòmic
del nostre territori, mitjançant la desvia-
ció de recursos cap a altres inversions de
dubtosa rendibilitat social i econòmica
en altres llocs de l'estat. Darrere, una cla-
ra estratègia d'impedir el desenvolupa-
ment del nostre potencial econòmic
aprofitant el dels nostres veïns al nord i al
sud, i mai no suficientment denunciada i
reivindicada per un sector empresarial
que, lluny de veure els avantatges d'a-
questa via per a la generació de riquesa,
sembla conforme amb tot el que està pas-
sant.

Des de l'Euram Safor i l'Insitut Ignasi
Villalonga d'Economia i Empresa ho fem
cada vegada que parlem, des de l'anàlisi
seriós de les xifres macroeconòmiques
que ens diuen constantment que el nos-
tre futur depén de fer realitat, sense més
demora, les infraestructures que poden
garantir el nostre futur. Lamentem que
tot i ser una organització que fa una apos-
ta inequívoca en aquest sentit, se'ns apar-
te del debat que genera l’assumpte, com
ha succeït recentment en la reunió d'em-
presaris de la Safor amb la consellera
d'Infraestructures. Serà que no interessa
enfrontar-se a una visió crítica, activa i
reivindicativa per a no desmuntar el dis-
curs oficial a hores d'ara purament elec-
toralista. Serà que som incòmodes per a
algú.
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