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l professor Joaquín Grau dirigeix
des de fa anys un cicle de confe-
rències organitzades pel CEIC

Alfons el Vell, del qual ell és conseller, so-
bre Ciència i Tecnologia a la Safor. Les
conferències s’imparteixen a la Casa de la
Marquesa per part de professors experts
en les àrees de les quals parlen, als quals
Ximo (que així és com l’anomenen els
seus alumnes i amics) accedeix a través
de les relacions fetes durant la seua dila-
tada carrera de professor de matemàti-
ques. Alguns dels conferenciants són exa-
lumnes seus. Jo acudisc a totes les confe-
rències, com a representant institucional
del CEIC i pel meu propi interés, perquè
mai deceben. Tot el contrari, em situen en
la realitat actual de molts temes que des-
conec o se m’escapen perquè estan allun-
yats del meu quefer professional o de l’ac-
tualitat mediàtica o cultural entre la qual
navegue.

Una de les conferències que m’ha inte-
ressat especialment aquesta temporada
és la titulada «Enginyeria hidràulica i so-
cietat. La lluita contra les inundacions en
el segle XXI», a càrrec de Francisco J. Va-
llés Morán i de Paula L. Grau Gimeno,
professors de l’Escola d’Enginyers de Ca-
mins, Canals i Ports de la Universitat Poli-
tècnica de València. Ximo Grau feu una
introducció amena, amb el tarannà di-
dàctic al qual està acostumat, dient que
aquell matí ell s’havia dirigit cap a la cam-
bra de bany, on havia obert l’aixeta del la-
vabo i havia eixit aigua. Aleshores va des-
tacar que aquella maniobra tan simple i
quotidiana, la d’obrir l’aixeta, permetia
abastir una de les necessitats vitals de la
persona, l’aigua. I remarcava que darrere
d’aquella senzilla maniobra estava el tre-

ball de tota la cadena humana que mou
l’enginyeria hidràulica, des de la planifi-
cació i els projectes dels enginyers, pas-
sant per l’execució de les obres, fins al
llanterner que insta-la les aixetes. I que
de tot allò ens anaven a parlar els confe-
renciants d’aquella vetllada.

La professora Grau ens va parlar de la
necessitat essencial de l’aigua per a la
vida i de la necessitat de lluitar i dominar
aquest recurs escàs i amb un repartiment
geogràfic desigual. I el professor Vallés
afirmà la necessitat de protegir els béns
front a la crescuda dels rius, a la vora dels
quals i per a abastir-se’n es crearen i cres-
queren les ciutats. Els dos van dir:
«Aquesta doble aproximació de l’home a
l’aigua, la necessitat del seu ús (múltiple i
divers) i consum (en quantitat i qualitat
suficients), i la lluita contra les inunda-
cions, ha obligat a una constant evolució
de l’enginyeria com a ciència i com a tèc-
nica perquè cada vegada són més les ne-
cessitats i cal arribar més lluny (majors
garanties, majors dotacions, estàndards
de seguretat més exigents), tot i conside-
rant la complexitat que introdueix el can-
vi climàtic i les seues conseqüències so-
bre els cicles hidrològics». Les inunda-
cions després de fenòmens hidrològics
extrems (pluges torrencials i les crescu-

des de rius) són fenòmens naturals catas-
tròfics i devastadors que afecten el terri-
tori i tenen repercussions socials, econò-
miques i urbanístiques. Grau i Vallés res-
saltaren que una de les funcions més im-
portants de l’enginyeria hidràulica és la
defensa de les inundacions preservant les
vides humanes, però també els béns i els
serveis. Que per a poder-ho fer hui, ells
compten amb un major coneixement
(avanços científics), millors eines (avan-
ços tècnics) i millors mitjans (avanços
tecnològics), i que, responent a la de-
manda social, ells han de plantejar la de-
fensa contra les inundacions barrejant
mesures de tipus estructurals (les obres
necessàries) amb mesures no estructu-
rals (cartografia de risc d’inundacions,
l’ordenació del territori i els planteja-
ments urbanístics i d’altres) i sempre
guardant un escrupolós respecte al medi
ambient. Els professors Vallés i Grau ens
parlaren de l’existència ací del pla d’acció
territorial per a la prevenció del risc d’i-
nundació a la Comunitat Valenciana (Pa-
tricova) i del seu funcionament.

Aquesta última setmana, les tempestes
de neu i aigua, amb les crescudes dels
rius i les inundacions habituals m’han re-
tornat a la realitat d’un tema recurrent
per a mi i al qual ningú m’acaba de donar
resposta. És el tema de l’ús de l’aigua, mi-
llor dit, de l’aprofitament dels recursos de
l’aigua. I la gran qüestió: per aportar ai-
gua allí on en fa falta, què és millor el
transvasament o les dessalinitzadores?
Perquè les decisions polítiques en els da-
rrers anys són radicalment oposades i no
ho comprenc. Com és possible que sent
l’aigua un bé necessari per a tots però vi-
tal allà on fa falta imperiosament siga el

color polític qui decideix el remei? El
1993 el projecte de Pla Hidrològic Nacio-
nal elaborat pel PSOE que suposava la
culminació de la tradicional política d’o-
bres hidràuliques va tindre una dura opo-
sició del PP i no va ser aprovat finalment
perquè el PSOE va perdre les eleccions
generals. El 2000, el PP elabora el seu
PHN, que pretenia donar solució al pro-
blemes de dèficit hídric detectat en el Lli-
bre Blanc de l’Aigua a Espanya, publicat
pel Ministeri de Medi Ambient el 1989.
Estava mol centrat en el transvasament
de l’Ebre. Aquest pla va ser molt protestat
pel PSOE i per les comunitats per on  pas-
sa l’Ebre, però, finalment, va ser aprovat
per la Llei 10/2001 de 5 de juliol i comen-
çaren les obres. El 2004, el nou govern del
PSOE modifica eixa llei mitjançant el
Reial Decret Llei 2/2004 la principal con-
seqüència del qual és la derogació del
transvasament de l’Ebre perquè diuen
que és econòmicament inviable i de
greus conseqüències socials i mediam-
bientals i es fa una aposta ferma per la
instal·lació de dessalinitzadores, la qual
cosa provocà un allau d’opinions en con-
tra seguides de contraopinions, seguides
de retrucs i contraretrucs, i així estem! 

El 2008, Francesc Gallart, investigador
de l’Institut de Ciències de la Terra del
CSIC va dir: «La política de l’aigua, com
indica el seu nom, és política, els cientí-
fics solen ser els últims en donar la seua
opinió». Aquella nit, acaba la dissertació,
en el torn de les qüestions que podia
plantejar el públic assistent, jo vaig pre-
guntar als professors Vallés i Grau què era
millor, sota la visió únicament científica,
els transvasament o les dessalinitzadores
i Vallés em va contestar: «Depén!».

E

n una época en la que tantas perso-
nas y tantas familias se las ven y se
las desean para ganarse la vida dig-

namente, en la que tantos están tan cansados
y tan desengañados; ante la exigencia ciuda-
dana -que comparto- de saber cómo y gra-
cias a qué viven sus representantes públicos,
frente al actual alcalde de Gandia que nadie
sabe a ciencia cierta de qué vive y que renun-
ció a su sueldo pero no por altruismo ni mu-
cho menos por filantropía –como él y sus pal-
meros quisieron hacernos creer- sino porque
está judicialmente embargado quizás por es-
peculador, digo que todos no somos iguales.

Convendrán conmigo que una cosa es hablar
de transparencia, de claridad y de nitidez y otra,
muy distinta, es practicarla. Predicar con el
ejemplo es el mejor argumento. Y estos son los
míos: vivo de un salario de 1.338 euros que
mensualmente me paga el Ayuntamiento de
Gandia como concejal desde junio de 2011
(unos 600 euros menos de lo que percibía en
la empresa privada como ingeniera de Tele-
comunicaciones hasta ese momento); la últi-
ma declaración de renta (año 2013) certifica que
mis ingresos anuales son de 20.300 euros;
desde el año 2010 tengo una hipoteca com-
partida por un piso de 120 metros cuadrados
cuyo valor catastral asciende a 28.000 euros y
tengo ahorrados unos 15.000 euros en la car-
tilla de un banco español. Nada de subordi-

nadas, nada de pignoraciones, nada de inge-
niería financiera, nada de testaferros, nada de
créditos presuntamente irregulares (ni mucho
menos investigados por el banco ni por la Au-
diencia Nacional). Nada. 

Estos son los datos de mi declaración de
bienes, de mi última nómina y de mi declara-
ción de la renta. Esta es, fiscalmente hablando,
Diana Morant, la candidata socialista a la al-
caldía de Gandia: una persona normal que vive
con poco más de lo que para el alcalde de Gan-
dia son 1.000 euros de mierda. 

Practicar la transparencia es uno de los
compromisos irrenunciables para una nueva
manera de gobernar Gandia, que es la que las
personas reclaman en la calle; porque el go-
bierno y el equipo que acompañe a los Socia-
listas de Gandia en la próxima legislatura tam-
bién la practicará: al entrar, cada año, y al sa-
lir. En la web «dianamorant.es», en el epígrafe
Transparencia, está todo al alcance de todos.
En época de dudas, el contraste noy ayuda a ge-
nerar certezas. No es de fiar quien tiene algo que
ocultar y de opacidad, engaños y medias ver-
dades los gandienses ya estamos más que ser-
vidos en estos últimos cuatro años. 

Ya es hora de descorrer las cortinas, subir las
persianas, abrir las ventanas y hacer que corra
el aire. Y ya es hora de que se haga la luz entre
tanta sombra, tanta turbiedad y tan ruinoso
«coste cero».
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PREDICAR CON EL EJEMPLO, 
EL MEJOR ARGUMENTO
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a sis mesos, sis, que Ricard va
tancar el negoci. Al final no va
poder soportar més la dinà-

mica perniciosa en la que havia entrat i
es va veure obligat a baixar la persiana.
Abans, però, ho va intentar tot. Aconse-
guir un crèdit bancari, intentar un nou
ajornament a Hisenda, arribar a pactes
amb els seus deutors per a que, a canvi
de d’una condonació parcial del deute,
poder cobrar sense més demora, acor-
dar amb els seus creditors més impor-
tants el fraccionament dels paga-
ments… res d’això va funcionar… a més
de costar-li la salut. 

Ara s’enganya a ell mateix fent com
si buscara feina, que si li han dit que tal
proveïdor seu busca un comercial, que
si segur que troba feina perquè ell té
bones mans, que si un amic seu neces-
sita ajuda, però la veritat és que passen
les setmanes i no acaba de collar res. A
la bústia de sa casa (la inèrcia fa que
continue utilitzant el possessiu quan fa
mesos que el propietari és el banc)
continuen arribant comunicacions de
tot tipus, totes en el mateix sentit, fins
a l’extrem de sentir angoixa quan veu
al funcionari de Correus pel seu carrer.
No vol adonar-se’n, però s’ha convertit

en un cadàver civil, un comdemnat a
la mort social que, amb l’actual règim
de responsabilitat patrimonial de l’arti-
cle 1.911 del Codi Civil, mai no podrà
refer la seua vida civil i laboral. 

Fins ara, aquesta ha sigut la realitat
quotidiana de molta gent, que ha vist
com se la considerava responsable
dels seus deutes amb tots els seus
béns, presents, però també futurs. Ara
sembla que comencem a respirar no-
ves esperances davant l’anunci de l’en-
trada en vigor d’una llei anomenada
«de segona oportunitat» on es perme-
tria als debitors «honestos» començar
de nou sense la rèmora dels deutes an-
teriors. 

No crec que l’anunci d’una llei de
segona oportunitat vinga donat per
cap tipus de sensibilització social per
part del Govern, sinó més bé per: a)
ser dels pocs països (junt a Grècia i
Bulgària) que, al nostre entorn euro-
peu, encara no té aprovada cap llei d’a-
quest tipus; b) haver comprovat que la
mort civil dels autònoms i xicotets em-
presaris propicia l’economia submer-
gida («donat que no puc fer-te factura
oficial t’ho cobre en negre i vaig sub-
sistint») i, c), sobretot, la proximitat de
les eleccions autonòmiques i muni-
pals.

I, què voleu que vos diga, estic te-
nint sentiments contradictoris al res-
pecte. D’una banda, benvinguts siguen
la intenció i el gest cap a un col.lectiu
tan colpejat per la crisi. I d’altra, no vull
ni imaginar-me quin será el resultat
d’una llei feta a correcuita i amb l’ur-
gència de la seua aprovació abans de
les properes eleccions. Fins ara les
lleis-pedaç no han donat, mai, un bon
resultat. Al temps.
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