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La terra (la Directa) no és de ningú,
és de totes
Caliu Espai Editorial

Qui pot comprar o vendre el cel?
«Qui pot comprar o vendre el cel o l’escalfor de la terra?» Aquesta
és la pregunta que es va fer el Gran Cabdill de Seattle quan el
president dels Estats Units va voler comprar-li les terres on vivia,
perplex davant la voluntat d’algú de comprar alguna cosa que no
li pertanyia: la terra. Tot i això, el Gran Cabdill va acceptar considerar l’oferta perquè era conscient que, si no ho feia, l’home blanc
la faria seua igualment amb la força de les armes. Aquests dos fets,
no considerar la terra com a seua (sinó més aviat, considerar-se
part de la terra) i l’espoli territorial de l’home blanc, tenen molt a
veure amb les línies que segueixen. D’una banda, per la denúncia
imprescindible que duen a terme les companyes de la Directa davant els processos d’espoli i destrucció del territori del capitalisme.
De l’altra, per la necessitat vital com a humans de recuperar el
vincle amb la terra, amb el territori, sentint-nos part d’ella i deixar
de concebre-la com un simple recurs al servei dels humans.
I és que han estat molts els genocidis que s’han produït en
nom del progrés i la civilització. Pobles sencers, maneres de viure,
llengües i terres, tot arrasat. Els pobles indígenes han patit al llarg
de la història un assetjament constant per tal d’acabar amb la seua
manera de ser. Ens eduquen en la idea de països desenvolupats
i països subdesenvolupats que segueixen l’estela dels primer per
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a, algun dia, deixar de ser-ho. D’aquesta manera, s’invisibilitza
l’espoli dels països del Nord Global al Sud Global, que cal denunciar: la terra i les persones convertides en mercaderia
Identitat, territori i comunitat
A casa nostra, salvant les distàncies amb els pobles indígenes, també hem patit el malson del progrés. En aquest llibre es narren
algun dels episodis que han afectat el nostre malmés territori, la
pèrdua d’un manera de viure lligada a la terra i de la manera de
relacionar-se amb la gent. Com a exemple, podem citar el cas de
la Punta, on, com afirma Enric Llopis en el seu llibre La batalla de
l’horta, «les màquines van destrossar 73 hectàrees d’una de les millors hortes d’Europa. S’enderrocaren dues-centes alqueries, cases
i barraques i en el procés es van deportar cent trenta-cinc famílies
per edificar la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL) del Port de
València».
Actualment, podem dir que els valencians i les valencianes
s’adscriuen a una identitat que combrega amb el poder (nacionalisme espanyol i una manera d’entendre la valencianitat lligada a
l’espanyolisme) i que legitima l’Estat com a espai de convivència
i com a resolutor dels conflictes socials (amb l’aparell legal o el
militar). Un Estat que, com en tants altres llocs del món, ha servit
d’instrument a les elits per comercialitzar amb la terra i amb les
nostres vides, que ens ha fet creure a través dels seus mitjans de
propaganda que el benestar i el progrés es basen en el consum i
que la terra i les persones són recursos per a satisfer les nostres
necessitats individuals.
Aquestes dinàmiques han trencat amb els vincles comunitaris,
amb un model de vida de suport mutu entre iguals que es donava,
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principalment, als pobles, a l’entorn rural, i que ara ens empenta
cap a les ciutats, espai capitalista per excel·lència, que ens aboca a
la reproducció de relacions humanes cada vegada més individualistes.
Front això, cal tornar a generar la comunitat, més enllà de les
comunitats imaginades, que representen les nacions. Parlem de comunitats que s’organitzen entre iguals per a garantir la reproducció de les seues vides i ho decideixen fer en comú, que parteixen
de l’afinitat i la voluntat entre les persones que la componen i, per
descomptat, amb un lligam molt fort al territori en què habiten,
concebut com un bé comú i no com un recurs a explotar.
El repte és complicat. Cada embranzida del sistema ens trobem més allunyades d’aquesta idea: més soles, més desconnectades del territori, més concentrades a les ciutats (l’espai capitalista
per excel·lència). Aleshores, què podem fer? La Directa ens mostra el camí, la denúncia al model imperant i als seus beneficiaris
és el primer pas per a evidenciar el conflicte. Després, resistir en
col·lectiu i, evidentment, imaginar nous mons i reproduir-los en
aquest vell món i podrit. Evidenciar, a través de les pràctiques,
les alternatives: recuperar el treball al camp, viure en comunitat o
organitzar la nostra alimentació de manera col·lectiva a través de
grups de consum, organitzar-nos als barris o als municipis.
La Directa serà sempre nostra
Des de Caliu entenem que editar llibres és una «excusa» per a
generar xarxa, per a visibilitzar projectes, resistències i alternatives, per a mapejar noves realitats i calibrar forces. Editar un llibre
escrit per la Directa és un fet que no l’entenem simplement com
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una manera de donar a conéixer un projecte afí, sinó com un
projecte que representa un nosaltres ampli i que l’entenem com
a nostre, que es capaç de reproduir una institucionalitat pròpia,
que és capaç d’imaginar un nou món i que treballa per a recuperar sobiranies (en aquest cas en el camp de la comunicació), des
de les pràctiques i cobrint necessitats bàsiques com és el dret a la
informació.
Per tant, entenem el projecte de la Directa com un espai de
comunicació que ens representa. Treball constant, creixement a
foc lent i periodisme reposat, aquesta és la recepta del projecte.
«Anem lents perquè anem lluny». Sense grans pretensions, 13
anys de periodisme cooperatiu per la transformació social avalen
el projecte. La Directa serà sempre nostra, de la gent, de les que
lluiten, de les que no ens conformem a baixar el cap i a tragar amb
les mentides de la premsa del capital.
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Ser aborigen
Paula Duran, membre de la Directa, i Jordi Garcia, membre de
Caliu
El Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC) defineix el
terme aborigen com a «Primers habitants d’un país, per contraposició als que s’hi han establert posteriorment». D’aquesta manera, el terme pot semblar excloent: els vertaderament valencians
(els primers) i els valencians a mitges (que van vindre després),
podríem pensar. D’altra banda, també s’atribueix a l’indigenisme
d’Amèrica Llatina i utilitzar el terme a occident pot semblar -o directament ser- apropiació cultural. Tot i això intentarem explicar
per què l’utilitzem com a títol del llibre.
Som conscients que no podem valorar d’igual manera els processos d’espoli viscuts a Amèrica Llatina i els viscuts, per exemple,
al País Valencià. Cal recordar que les poblacions indígenes van
patir el genocidi més gran de la història amb més de 90 milions de
persones assassinades, i terres, creences, llengües i formes de vida
arrasades. Per tant, parlar d’«índígenes» per a referir-nos a pobladors valencians, pot resultar controvertit o ofensiu.
Malgrat les distàncies, que evidentment cal tindre en compte, entenem que hi ha elements que ens connecten. Sobretot la
persecució sistemàtica cap a aquelles persones i les seus maneres
de viure que, d’alguna manera, obstaculitzen l’avanç del sistema capitalista. Al País Valencià hem sofert -o sofrim-, de maneres
molt diverses, aquesta persecució d’un enemic comú, que actua
de diferent forma i de manera més cruenta com més s’allunya del
centre i va cap a les perifèries.
13

Recuperant el terme aborigen en el llibre, no pretenem homenatjar ni idolatrar el passat com un període museístic, sinó recuperar elements del passat per a posar-los en valor en el present i
contribuir a generar una cultura popular de resistència i generadora de noves formes de vida al marge del model hegemònic, i
que servisca per a entendre tot el patrimoni que ha destruït arreu
del món cada onada d’acumulació capitalista. Entenem el terme,
més enllà d’una identitat donada per se, com una identitat que es
dona en les pràctiques, és a dir, entenem com a aborígens aquelles
persones que, independentment del seu lloc d’origen, tenen unes
pràctiques de respecte amb el territori i amb la gent que hi viu i
s’implica per combatre les desigualtats de la comunitat.
A casa nostra, durant generacions, i a causa de la febra capitalista que va vindre amb el tardofranquisme i l’inici de la Transició,
aquelles que habitaren el nostre país van vendre el nostre territori
al millor postor, van deixar perdre moltes expressions culturals,
van donar l’esquena a la nostra llengua i van deixar amb un pam
de nas, una memòria en ruïnes i una quantitat de draps bruts per
rentar. I només posant en valor tot això, només recobrant la força que durant segles ens ha donat la terra i els sabers relacionats
amb aquesta, podrem fer-li front a l’abisme vital i existencial que
ens envolta i colpeja cada dia. Perquè resistir i mantindre tantes
i tantes riqueses autòctones encara, després de tantes bombolles i
deliris de grandesa, és una de les característiques més vives i visibles ara per ara, i cal que la seguim posant en valor i en pràctica.
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Pròleg
Patricia Dopazo Gallego
L’altre dia vaig telefonar a un company llaurador i em va contar que feia pocs dies que havia pres la decisió de deixar la finca,
d’abandonar l’activitat agrària. Tot i deixar-me feta pols la notícia,
no va ser necessari fer preguntes.
Txema feia huit anys que vivia de l’agroecologia o, més exactament, que experimentava per tractar d’aconseguir-ho, perquè
malauradament i malgrat la seua tossudesa, no ho ha assolit.
L’agroecologia és una impugnació de l’actual sistema alimentari
hegemònic, capitalista, no només del seu vessant productiu, sinó
també del de mercat, la branca més difícil de grimpar de tot el
complexe entramat d’un projecte d’aquest tipus. I no cal eixir-se’n
del model agrari industrial per trobar dificultats en la comercialització, hi ha prou amb produir a xicoteta escala per xocar amb el
mur d’un mercat dissenyat, cada vegada més, per a grans capitals.
Quan escric això pense en el cas dels nostres cítrics aquest hivern,
tot i que en aquest tema entren en joc altres factors, com ara la fràgil dinàmica de plantar als teus camps el mateix cultiu que roman
en milers d‘hectàrees al voltant.
Si cerquem amb la imaginació un model agrari totalment oposat al monocultiu cítric, segurament la finca de Txema supera les
nostres fantasies. Havia aconseguit un indret d’extrema biodiversitat on s’alternaven i associaven més de 400 varietats d’hortícoles
i fruiters, moltes d’elles recuperades de l’oblit, i on, per tal de
tancar el cercle de matèria i energia, s’integraven els ruscs d’abelles
i animals com ara gallines i rucs, que es menjaven les restes dels
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cultius i retornaven al sòl, en forma de fem, part dels elements que
li furtem per alimentar-nos. La producció eixia en forma de cistelles d’aliments variats cap a les cases de 70 famílies de la Plana,
amb l’ajuda d’alguns treballadors contractats.
Aquesta forma de vida potser és de les més antigues i universals, de les més senzilles. Necessitem aliments i la terra necessita
una persona facilitadora per produir-los i proveir-los de forma
eficient i sostenible. Aquest és el paper de la persona llauradora.
Doncs bé, com ha de ser una societat que expulsa a qui fa això?
Com s’ha arribat a normalitzar i fins i tot a ignorar que persones
com Txema no puguen viure del que fan? Sembla un indicador
eloqüent que alguna cosa no va bé.
Amb aquesta finca Txema havia culminat una aspiració personal, des que de jove va començar a aprendre a relacionar-se amb
el territori des del punt de vista de la seua cura, no de la seua
l’explotació. Parlem d’un concepte, territori, que no només té una
dimensió material de suport d’activitats, sinó també una dimensió simbòlica farcida de relacions humanes i culturals i, per tant,
de subjectivitats i d’afectes. El seu dia a dia, com el de centenars
de persones que porten endavant projectes a contracorrent com
aquest al País Valencià, era el de qui ha triat una forma de vida,
no un treball convencional. En això no només hi ha vocació, sinó
també convenciment, i es nodreix d’alguna cosa connectada amb
allò comunitari, amb allò col·lectiu. Ara bé, tot i que cap persona
comença un camí així pensant que serà fàcil, fins on pot arribar la
nostra capacitat d’aguantar el vent en contra?
Perquè les resistències, les trobem gairebé en totes les tasques
quotidianes de faenes com la de Txema. La seua finca es rebel·la
contra la productivitat malentesa. Els cicles naturals es respecten
i acompanyen, valorant i optimitzant béns naturals com l’aigua
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i seleccionant amb estima les plantes de les quals guardarà llavor
per a l’any següent. Hi ha resistència també a l’acte de consum
de les famílies que contracten les cistelles setmanals, les valoren i
les paguen a un preu just. Els seus aprenentatges i coneixements
són oberts i ha tirat una mà a projectes emergents de gent jove de
la contornada que ha decidit tornar a la terra. També rep visites
d’estudiants i fa xarrades sobre agroecologia, tot i que aquestes
coses li lleven un temps preciós que la terra li demana. I és que no
pot contractar un altre treballador perquè li tire una mà, ací emergeix el punt de tensió: el fràgil equilibri de la seua economia. La
inestabilitat, la incertesa. Perquè la realitat és que les famílies no
estan tan a prop com li agradaria ni tenen el compromís necessari;
que els supermercats fa poc que ofereixen productes ecològics a
preus barats i està baixant la demanda del seu producte; que no
ha trobat una xarxa de suport fort com per a ser suficientment resilient. La realitat és que s’ha de posar el cos, el seu i els de la seua
família, per compensar aquesta tensió, i els cossos són vulnerables.
*
Aquest llibre guarda entre línies històries com aquesta. Persones i
col·lectius que posen el cos davant la destrucció del territori i de
les condicions d’una vida digna. Resistències contra les lògiques
que prioritzen el benefici econòmic d’uns pocs per damunt del bé
comú, concretament contra els que volen mercantilitzar el nostre
paisatge, els nostres pobles i els nostres barris, posant-los al servei
de la indústria turística o residencial.
Aquestes lluites no són només actes de dignitat. En elles ens
agermanem amb altres pobles, com ara les comunitats indígenes
que resisteixen l’impacte i la pressió de l’extractivisme dels seus
béns naturals, amb les organitzacions camperoles que denuncien
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l’expulsió de les seues terres per l’agronegoci i amb tota la resta de
col·lectius oprimits pel conflicte entre el capital i la vida. Lluitem
agermanades perquè lluitem contra el mateix sistema i les mateixes lògiques, amb el mateix objectiu emancipador: recuperar el
control de les nostres vides, recuperar les nostres sobiranies.
Per això, perquè resistim plegades i portem amb nosaltres
l’experiència de trajectòries llargues, coneixem també que les nostres febleses són les nostres forces, que no som ni volem ser indestructibles. Desafiem aquestes dicotomies i ens reconeixem en
una vulnerabilitat que ens fa poderoses i que ens proporciona la
possibilitat del suport mutu, de les cures, de l’estima. D’un relleu
interminable. La confiança de saber que si necessite parar, apartarme, això no és cap derrota.
Al nostre territori tenim projectes com el de Txema, estem
construint xarxes per donar-los suport, per enfortir-los, per normalitzar-los i que la seua resistència diària no supose un sacrifici
personal, sinó col·lectiu, que s’esvaïsca. Les xarxes per la sobirania
alimentària es barregen amb les que defensen el territori contra els
plans urbanístics i els macroprojectes turístics, que alhora se sumen a les lluites feministes, a l’exigència del tancament dels CIES
i de l’acollida a les persones migrades i refugiades o la construcció
d’una economia social i solidària.
Per lligar aquests processos, per connectar aquestes lluites i
vertebrar el nostre territori, necessitem mitjans com la Directa.
Perquè hui que sembla que tot es regira cap a on no volem, que
moltes veus s’acovardeixen i callen, és més necessari que mai generar i difondre el nostre relat, i omplir-lo d’històries quotidianes
mogudes per l’esperança i per l’estima a la terra.
Alacant, febrer de 2019
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El preu d’habitar a la ‘terreta’
Nucli de la Directa al País Valencià
Introducció al trencaclosques
Aquest llibre no pretén ser una celebració de cap fita, ni molt
menys una recopilació exhaustiva d’un moment històric. Més
aviat pretenem fer un exercici de memòria de la nostra història
col·lectiva més recent, la dels dos últims anys de lluites per la sobirania del territori a alguns indrets del País Valencià. Un exercici
que demostra que no tot està perdut, però tampoc guanyat. En la
recopilació d’articles que fem s’aprecia que, enfront de qualsevol
adversitat, sempre hi ha unes protagonistes difícils de batre, un
nosaltres que dóna sentit a la vida, a seguir reclamant el que ens
pertany.
Amb aquest recull de reportatges volem mostrar que la nostra història està en constant escriptura i, el més important, que
l’escrivim nosaltres, les valencianes, les que vivim i ens impliquem
en la nostra realitat local. Encara hi ha terra que trepitjar, encara
podem deixar petjada, perquè és la nostra història i ens pertany.
És cert que veient-nos des d’un mirall, amb una anàlisi sociològica
o matemàtica, potser ens sentim diminutes entre vora cinc milions d’habitants. Però no és així. En som moltes les que remem al
País Valencià, moltíssimes les que estimem i lluitem, les que, lluitant, estimem. Som milers i milers de persones donant la nostra
vida per una causa, pel bé comú. Som milers i milers de persones
les que combatem les injustícies que provoca aquest sistema i els
magnats que el controlen. Perquè la nostra resistència, la de renàixer de les cendres, la d’esquivar els embats i fer surf amb les pedres
que ens han posat al camí, és la que ha determinat i determinarà el
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transcurs de la nostra història col·lectiva com a poble. I tenim un
coratge que, amb el pas del temps, perdura imbatible.
En aquest llibre només us mostrem una via de lluita activa d’un
enorme ventall de lluites al nostre país: la lluita per la terra i pel
territori, per l’amor al nostre hàbitat, a la nostra llar. I amb aquest
recull d’articles volem recordar els precedents de les lluites més
recents. Per agafar el relleu que necessiten. Perquè la realitat va
més enllà de les pantalles, és material i podem influir en ella. Per
tot això, des de l’equip de la Directa al País Valencià us animem a
que us informeu amb la Directa, us organitzeu i passeu a l’acció.
Nosaltres sempre estarem al vostre costat per a contar-ho.
Per la terra que ens ha parit
El llibre també pretén ser una apologia de la idea prendre partit, a
l’igual que la finalitat del periodisme que realitzem en la Directa,
periodisme per contribuir a la transformació social. Per aquestes
pàgines us trobareu amb una mostra molt reduïda de la constant
ebullició dels moviments socials més importants del panorama
valencià en defensa del territori, tant els que actuen en el món
rural com en el món urbà.
Amb això volem que les lectores us adoneu que, per molt que
ens coste creure-ho, tenim el timó de la història a les nostres mans,
tenim el poder per marcar el rumb del nostre futur col·lectiu i
tenim la capacitat de capgirar qualsevol escenari. Nosaltres estem
determinant molts factors en aquest xicotet país, més enllà del
paper de les institucions i la burocràcia, i aquesta és la millor apologia de la idea prendre partit que hem pogut plasmar.
També hem volgut fer un repàs que ens aporte força, que ens
mostre com de potents i resolutives són les nostres accions, un
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clam a l’esperança que ressona a cada cantó de les nostres lluites
col·lectives: seguim batallant, per molt difícil que ens parega navegar dins de l’actual context històric i sociològic valencià. Per molt
que ens puga afectar el context que es viu als Països Catalans, a
l’Estat espanyol o al món. Ho estem fent, seguim ací, renascudes
de cada incendi, per no perdre el territori que ens ha donat la
identitat i la vida.
En aquest llibre, a més, desvelareu que les que batallem en les
resistències tenim l’espenta de combatre moltes adversitats, mostra
d’això és la història que ens precedeix. És cert que en el dia a dia
ens apareixen moltes contradiccions i inseguretats, cavil·lacions i
conflictes, però tot el que fem ara, juntament amb el que hem fet
abans, marcarà per sempre les nostres vides individuals i el nostre
destí col·lectiu. De les decisions i accions d’ara dependrà la nostra
vida, la que volem viure ací, al País Valencià. I pot ser cert que no
tinguem històries grandiloqüents ni grans fites recents que puguem celebrar totes a l’uníson, de nord a sud del territori, perquè
fa temps que ens falta sentir-nos part de tot un ens territorial,
històric i identitari. Tot i així, totes les nostres lluites són dignes i,
el més important, són nostres.
A la deriva de la civilització industrial
Abans de començar, i per contextualitzar el llibre, volem posarli nom a l’actual sistema hegemònic: postcapitalisme. Totes les
lluites actuals hi són dintre d’un context de capitalisme ferotge,
voraç, implacable, però també d’un sistema debilitat i en constant
decadència, com mai havia estat abans. Un capitalisme que ja no
gossa de bona salut en cap aspecte, que veu els seus dies comptats
igual que els ecosistemes naturals dels que s’ha estat enriquint a
costa de la vida de totes les espècies que poblem aquest plane21

ta. Estem en un moment on el capitalisme està accelerant la maquinària, la d’anar contra tot i contra totes, de manera totalment
descarada, i ens està traslladant un missatge: aquest teatre s’acaba.
Estem en un context en què un grapat de rics i poderosos prefereixen exhaurir els últims ecosistemes vius del planeta abans que
reconéixer que això no funciona i que haurien d’entregar les armes
i dissoldre’s. Hem arribat, de la seua mà, als límits de la sostenibilitat i els hem traspassat. I això no només ha provocat i provoca
misèria, guerres i terror, també determina que estiguem tocant
fons, des de fa temps, en l’àmbit ambiental i social. Hem arribat
a un punt de mercantilització de la vida, del planeta, dels nostres
cossos i de la nostra existència totalment insostenible i antinatural. Som nombres, som xifres en les pantalles dels grans bancs en
un mercat de valors fictici. Som avatars en un videojoc amanyat
i dominat per una classe social poderosa i ben protegida que sap
jugar amb la psicologia i la història per subsumir-nos a les seues
normes, per anul·lar-nos, per fer-nos creure que la llibertat té marges i que el progrés és sinònim de destrucció i consum irracional.
Som víctimes dins d’un sistema psicòpata i assassí. I encara així
seguim reptant, reptem per les escletxes que s’obrin a les vores del
decorat d’aquesta macabra obra de teatre, per fer que entre la llum
cada vegada més.
A través d’aquestes lluites venim a dir que hi ha una classe
social delimitada i protegida que s’aprofita d’aquest sistema
d’estratificació social per espoliar-nos totes les mostres materials
de vida, d’un patrimoni col·lectiu, cultural, històric, paisatgístic
i natural que no té propietat perquè ens pertany a totes i, a la
vegada, no ens pertany a ningú. Hi ha una classe social que trau
rèdit econòmic de l’odi, de les mentides, de les crisi, de totes les
opressions i guerres, de la violència gratuïta i de tot aquest pati22

ment. I de les morts, de les nostres morts. I des de la Directa hem
pres la decisió de no parar fins desemmascarar-los, de destapar
tots els seus plans i moviments, de denunciar l’atrocitat descarada
i impune que provoquen només per poder.
Un poc de context ‘a la valenciana’
Els últims quatre anys al País Valencià han estat inèdits perquè no
hi havia gaires precedents que pogueren donar-nos pistes de com
es produiria tot. De sobte, la Generalitat i desenes de municipis
i grans capitals han canviat de mans cap a uns colors que prometien aportar alguna cosa més que el fred del blau. No podíem
basar-nos en gaires experiències anteriors, en proves passades, perquè mai havien existit eixes condicions històriques i sociològiques
amb eixes representants polítiques.
L’omnipresència del Partit Popular arribava a la seua fi i
s’instaurava un concepte que, per a un poble immers durant molts
anys en un estat d’anomalia democràtica, sonava estrany: govern
del canvi. Però, quin canvi? És cert què des de llavors moltes finestres s’han obert i molts fronts han fet un gir fort. Alguns dels
horitzons que vèiem perduts han tornat a aparèixer, encara que
amb molt poca intensitat. Altres han irromput com un tro. I altres
s’han difuminat, han desaparegut o van per eixe camí.
Per a desgràcia nostra, però, moltes coses han restat igual: la
misèria i la pobresa de la classe treballadora, ocupada o en l’atur;
els desnonaments i l’actual bombolla del lloguer; el poder de
bancs, grans empreses i oligarquies locals sobre el nostre territori,
els nostres cossos i la nostra vida; el poder de grans indústries
com la dels ports valencians, la del taulell, la minera o la turística; l’assetjament anticatalanista per part de partits polítics i grupuscles regionalistes o d’extrema dreta; els constants i farragosos
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entrebancs a la normalització del valencià a través de tribunals i
no de polítiques; els escàndols per diners furtats a mans plenes
per part dels anteriors governants del Partit Popular; la devastació
que han provocat els macroprojectes i deliris de grandesa al nostre
territori i un llarg etcètera de motius pels quals seguir denunciant
i lluitant.
Des d’una visió externa de tota aquesta realitat que vivim tan
intensament, el País Valencià, ara per ara, apareix en el mapa com
un tros de terra amb un clima fantàstic, una terra fèrtil i una societat humana apassionada per omplir de vida carrers i places. Però, a
la vegada, també s’hi divisen enormes taques fosques, empremtes
que han deixat cadascuna de les nissagues poderoses i forces polítiques que han passat per aquesta zona al llarg de la història.
La crisi econòmica mundial i la punxada de la gallina dels ous
d’or de gran part del teixit empresarial valencià, en concret les
bombolles immobiliària i de la construcció, assestaren un cop de
cruesa i realitat a la vida de moltíssimes famílies valencianes. I és
indubtable que, des de llavors, moltes coses han canviat. Sembla
que en situacions de crisi i desesperació tot es capgira o canvia de
rumb, de vegades cap a un costat, de vegades cap a l’altre. Doncs
a les valencianes alguns indicadors assenyalen que la ‘crisi’ ens ha
servit per despertar de l’ensomni capitalista on tothom podia ferse ric a costa d’un tros de terra, taulells i bons contactes.
A aquest capítol de trencament del relat neoliberal que havia
durat vint anys se li afegeix el tancament de la radiotelevisió valenciana. Un tancament que va sacsejar els ciments d’un relat mediàtic totalment falsejat, controlat per un partit polític que havia
fet d’una eina per al poble, una eina per aconseguir hegemonia a
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costa de tot, i de totes. Un aparell mediàtic que tractava d’ocultar,
dia rere dia, any rere any, totes les vergonyes i estafes que s’estaven
produint a casa nostra, a les nostres butxaques, al nostre entorn.
Un robatori a cara descoberta del que encara hauríem de parlarne més per l’actual corporació de mitjans valencians. Tot i que,
malgrat la ignominiosa funció de silenciar i ocultar, també tenia
la capacitat de marcar les vivències i el relat col·lectiu de moltes de
les habitants del País Valencià. No hem d’oblidar que el seu naixement com a ens públic de telecomunicacions va marcar un capítol
molt important per a la història col·lectiva d’aquest país i, ja que
estem, cal mencionar tot el bon treball que es va fer a través de
les seues ones i dins de les poques possibilitats de les treballadores
vertaderament professionals.
És curiós que des del naixement de la nova corporació valenciana de mitjans audiovisuals no s’haja parlat dels magnats que
ens governen, i amb magnat no em referisc a les representants que
estan a la política institucional. Per exemple, encara no s’ha parlat
de la quantitat de titans empresarials del sector immobiliari i de
la construcció, els rics valencians, que van veure caure gran part
del seu imperi entre els anys 2008 i 2013 i que, ara mateix, amb
l’ajuda d’inversió estrangera, han tornat a reprendre la mateixa
activitat però aquesta vegada amb ple coneixement de causa del
que pot succeir: una segona bombolla de la construcció i immobiliària, amb totes les conseqüències socials que això pot suposar.
Un nou suïcidi col·lectiu, un model econòmic que ja va quedar
provat que no funcionava però que, sobtadament, torna a ser rendible.
Aquests magnats ja no recorden que de milionaris passaren a
ser morosos amb desenes d’empreses, ramificacions i draps bruts
per a rentar. Ara, en aquest moment, tornen a copsar la cresta de
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l’ona, sense cap remordiment ni penediment, tot i la quantitat de
vides que van arrastrar a la ruïna o al suïcidi. I d’això no es parla,
ja que no obri telediaris. EROs per ací, declaracions de fallida per
allà i un extens llistat de tancaments a cada comarca del País Valencià d’empreses d’aquest sector i de sectors vinculats.
Què ha passat amb la lliçó final de tot aquest empastre? Cap a
on ens estan tornant a arrossegar aquests bojos? Fins quan permetrem que ens continuen trinxant i privatitzant el territori, tant a la
costa com a l’interior, amb eixes barbaritats que atempten contra
els ecosistemes naturals i la vida? I des d’HOSBEC, la patronal
del turisme a la mal anomenada ‘Costa Blanca’, quines decisions
pensen prendre per mantenir a flot els ritmes totalment insostenibles i exhauridors de les costes de la Marina, l’Alacantí o el Baix
Segura? I els magnats del turisme de masses, una altra de les indústries més fortes i poderoses d’aquest país, on pretenen que arribem
amb aquest model turístic a la nostra terra? Com volen gestionar
a llarg termini la total insostenibilitat de ciutats com Benidorm, la
Vila Joiosa, Torrevella, Dénia, Gandia, Benicàssim o Orpesa? De
veritat creuen que el model del turisme de masses durarà tota la
vida? Fins quan creuen que no se’ls desmuntarà tot el chiringuito
amb el canvi climàtic?
Sobirania i territori: aquesta lluita és per la vida
El País Valencià no és només la seua llengua, també és el seu paisatge, la seua cultura, la seua història i, en definitiva, el seu territori com a concepte que engloba moltes denotacions. Nosaltres ens
hem volgut centrar en el territori com a espai de conflicte on s’hi
donen totes les lluites socials. Sense món rural, sense món urbà,
sense ecosistemes, no existiria la vida, per tant, aquest concepte
ho engloba tot.
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També hem volgut retre-li un xicotet homenatge a totes les
lluites que van contra aquells que modifiquen i ens arrabassen
el territori. Un modest homenatge des del nostre punt de vista
a la lluita contra el malentès com a progrés i contra els deliris de
grandesa que tantíssima misèria ens han deixat. Amb la casa per
agranar i resseguint els focus de les mobilitzacions hem volgut
repassar els últims anys de lluites que es podrien englobar dins la
sobirania popular. Sense territori no podríem existir, siga entorn
rural o urbà, la nostra vida es desenvolupa entre diversos ecosistemes, per la qual cosa la preservació d’aquests és imprescindible per
seguir dient-nos valencianes.
Hem apostat per visibilitzar aquesta lluita a través d’aquest llibre perquè creiem que, de manera generalitzada, patim un greu
problema de percepció: hem normalitzat la mercantilització del
nostre paisatge, dels nostres ecosistemes, del nostre territori, fins
a tal punt que la lluita més bàsica, la del dret a viure en aquest xicotet tros de terra, ha passat desapercebuda, sense pena ni glòria,
durant dècades.
Els canvis bruscos en el nostre paisatge, tant en el món rural
com en el món urbà, provoquen una sèrie d’efectes secundaris que
costen d’identificar després de tant de temps normalitzant les transformacions brusques. L’especulació amb el territori, el monocultiu
urbanístic i turístic per tot arreu, però sobretot concentrat a les nostres costes, i l’explotació dels recursos que produeixen les muntanyes i les comarques d’interior, són les causes que han provocat grans
canvis demogràfics, sociològics, culturals i ecosistèmics. I aquest fet
és indestriable per a analitzar la història recent del nostre país. Les
conseqüències negatives sobre els ecosistemes socials i naturals al
nostre territori es poden endevinar o intuir entre les línies de la següent recopilació de textos. Això ho deixem a la vostra imaginació.
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I és pera això que en aquest recull d’articles volem mostrar l’art
d’afrontar escenaris adversos. L’art de lluitar pel territori, perquè
sense territori no podríem practicar cap sobirania i això és el més
paregut a morir en vida: no tindre un lloc, un espai, un hàbitat,
una llar on poder ésser lliures.
«Hem decidit no deixar-nos convèncer»
Amb tota aquesta reflexió volem deixar-vos caure que és fàcil saber
qui mana al País Valencià, sobretot si ens fixem en les xifres que
aporta cada indústria i cada gran empresa al PIB. També és fàcil
trobar connexions empresarials i polítiques gràcies, indubtablement, al treball de desenes de persones que sempre han denunciat
aquestes trames de dèspotes i estómacs agraïts. I amb aquesta informació, amb aquestes dades, contextualitzades i ben contrastades, la societat valenciana, el poble valencià, té el poder d’actuar
com millor considere amb el fi de frenar qualsevol agressió que
ens puga perjudicar, entenent el poble valencià i el territori on s’hi
assenta com un tot, com el subjecte central al qual s’apel·la.
La informació és poder i el periodisme una eina que es pot
fer servir amb moltes finalitats. I a la Directa hem decidit apostar
per la transformació social. Nosaltres entenem la informació com
una eina perquè la societat s’apodere i prenga partit, perquè, com
dèiem abans, agafe el timó i determine el rumb de la seua història
col·lectiva.
La informació des de la perspectiva de les oprimides, de les
sense veu, ens aporta visions, sensibilitats i reflexions que al cap
i a la fi són la nostra intel·ligència col·lectiva, el nostre instint de
supervivència amb el bé comú per bandera, coneixements que podem fer servir per dirigir el timó en una direcció que ens beneficie
a la majoria, a les desposseïdes a la força. La informació ens pot
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aportar llum a escenaris que semblaven inaccessibles o perduts
i ens pot ajudar a combatre monstres assenyalant els seus punts
febles. Amb la informació podem reduir els gegants i plantar-los
cara. I també podem donar a conèixer iniciatives que solucionen
problemàtiques íntimes o compartides.
El lema amb què es van imprimir les primeres samarretes de
la Directa era «hem decidit no deixar-nos convèncer». I així és.
No combregarem amb el relat de la premsa que es deixa enredar
per interessos econòmics o polítics totalment aliens al que és el
periodisme. No ens creurem el que ens diga un diari que permet
vendre’s als interessos obscurs d’organitzacions, partits o empreses que vulneren els drets humans, el nostre dret al territori i les
nostres llibertats. Conéixer que tenim drets i que s’estan vulnerant ens dona eines per passar a l’acció. Descobrir la quantitat
de formigues que treballen de manera incansable per revertir els
rumbs negatius que pateix aquest petit tros de terra de contrastos
i paradisos, aquesta barreja social i cultural anomenada societat
valenciana, és la millor manera d’apoderar-nos i passar a l’acció,
prendre el relleu i no deixar que l’espurna de l’herència combativa
valenciana s’apague.
Per les generacions que hi som, per les que vindran, per la sostenibilitat i supervivència del nostre territori, per la immortalitat
de la nostra cultura, per la necessitat de viure una vida digna que
meresca la pena ser viscuda. Per tot això, per totes vosaltres, per
totes nosaltres, des del nucli de periodistes militants de la Directa
al País Valencià seguirem treballant a través de la paraula i les dades per la transformació social.
Ara bé, també cal que aclarim que a la Directa no volem ser
protagonistes de res, només volem donar l’altaveu que es mereix
el País Valencià, la seua societat, el seu territori, amb les eines que
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tenim al nostre abast. Hem vist com aquest altaveu ha connectat
lluites i organitzacions, també hem vist com han rebrotat lluites
que semblaven perdudes, com s’han adaptat, com han evolucionat
o com, finalment, han desaparegut. Hem sigut partícips, perquè
el mèrit sempre serà vostre, d’aconseguir que organitzacions es
vincularen, veieren que no estaven soles, i començaren a treballar juntes. Hem presenciat com reivindicacions que semblaven
invisibles s’han catapultat a l’agenda mediàtica de la premsa convencional, o almenys a l’agenda i les converses de milers de persones. Nosaltres estem orgulloses i agraïdes d’haver aportat el nostre
granet a tot aquest teixit a través del que millor sabem fer: narrar,
explicar, capturar, esmicolar la realitat.
I sí, és cert que no hem estat a l’alçada de tot. Som humanes i hi
ha temporades, moments emocionals i vitals, que no ens permeten abastar-ho tot i, com bé sabem, les limitacions ens obliguen a
aturar la militància durant un temps. Però almenys podem dir que
hem estat a l’alçada de molts moments històrics i d’algunes lluites
irrepetibles al País Valencià. Per a nosaltres, la militància periodística ens ha marcat un abans i un després a les nostres vides.
Ja no podem eixir al carrer sense analitzar, sense preguntar, sense
implicar-nos, no podem estar-nos parades davant de les explosions de vida que passen al nostre voltant. Ara tenim la necessitat
imperant de donar veu a qui denuncia i es rebel·la per injustícies
estructurals. Som part passiva i part implicada en moltes lluites.
I això és el que sobretot caracteritza la Directa, el fet de no
desvincular-nos mai dels moviments populars i de base, la connexió amb la realitat més crua i complexa i alhora, sense perdre
les ganes de seguir desmembrant totes les llums i les ombres dels
nostres escenaris, dels adversos i dels esperançadors. Totes les lluites es componen d’un context, un grup de persones, uns objectius
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i unes condicions materials. I saber explicar tot això i acompanyar-ho al llarg del temps, encara que difícil, és la raó per la qual
existeix aquest mitjà: fer córrer la veu de la revolta, no deixar-nos
convèncer mai per la versió ‘oficial’ de cap fet que al cap i a la fi
són els interessos de qui mana en aquest sistema.
Per la qual cosa, lectora, si t’agrada escriure i tens conviccions i
valors, t’animem a començar a escriure, siga a través de la plataforma que siga. Atreveix-te a escriure la nostra història, agafa tots els
matisos i dona veu al que cregues necessari. No importa la difusió
que puga tindre el que fas. Interioritza que som les protagonistes
d’aquesta història i que hem de fer servir els altaveus que tenim a
l’abast per difondre el nostre relat, el que posa contra les cordes a
empresariat i institucions, el que crea oasi de vida, malgrat tot. I,
si vols, pots disposar de la Directa com a mitjà des d’on mostrar i
defensar la legitimitat de la nostra lluita per la vida i per la nostra
història col·lectiva.
Un avís final: gran part dels reportatges que es recullen en
aquest llibre estan desactualitzats perquè, a cada cas, amb el pas
del temps, sempre hi ha una evolució. Sota aquest avís, i potser coneixent l’actualitat més recent, podreu apreuar que totes aquestes
lluites no s’acaben, són problemàtiques sistemàtiques, constants,
i depenent de l’actitud general de la societat en cada moment i
de les circumstàncies històriques i materials podran semblar victòries o derrotes, podran repetir-se, podran erradicar-se o podran
abandonar-se i reactivar-se, ja que sempre hi poden haver factors
que marquen un canvi de direcció inesperat, un camí desitjat o
una deriva a combatre.
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Com arrasar dues vegades
La Punta de València
El rebuig al projecte de la ZAL, declarat nul pel Tribunal Suprem
en el 2015, uneix a més de 30 entitats veïnals i col·lectius en defensa de l’Horta. Aquest pla inacabat d’expansió del port de València va assolar l’horta i alqueries d’aquesta pedania. La Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori exposa
de nou el pla de la ZAL tot i la llarga història d’oposició veïnal
Antoni Silva

Fotografia Lluïso Llorens

Fa catorze estius es va enderrocar la Casa del Fiscalero, l’última
alqueria en peus habitada a l’Horta de La Punta. Amb ella se soterraven 750.000 metres quadrats d’horta productiva al sud de la
ciutat de València, més desenes d’alqueries que van córrer la mateixa sort entre els anys 2000 i 2003. També desenes de famílies
van haver d’abandonar no solament un terreny, en molts casos ja
treballat pels seus avis, sinó també una forma de vida arrelada a
la terra. El port de València, que unes dècades abans va ocupar la
platja del proper barri de Natzaret i el litoral de la pedania, no va
deixar d’expandir-se i va projectar després una Zona d’Activitats
Logístiques (ZAL), per a això necessitava el territori de la pedania
de la Punta.
El projecte va ser avalat per l’Ajuntament de la ciutat i afavorit
pel Ministeri de Foment. Les vies de Renfe haurien d’accedir al
nou espai industrial-intermodal i Iberdrola va construir una subestació elèctrica per a portar l’energia al nou complex portuari. Les
veïnes organitzades en l’associació La Unificadora, van intentar
detenir tota eixa maquinària corporativa i van plantar cara durant
més d’una dècada a les pretensions de l’Autoritat Portuària de València. Ja desterrada, l’associació veïnal va continuar oposant-se a
la realització del projecte. D’aquesta manera, en 2013 el Tribunal
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) els va
donar la raó i el va declarar “nul de ple dret”. El 2015 el Tribunal
Suprem va ratificar aquesta resolució i va sentenciar novament la
nul·litat del projecte. Tot havia servit per a res i el que va ser horta
productiva ara és un immens solar.
Fa uns dies, el Govern valencià va tramitar, a través de la Direcció general d’Obres Públiques, un nou Pla especial per al desenvolupament de la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL) del port
de València, en el mateix sòl que després de les sentències ha36

via recuperat la qualificació de ‘zona no urbanitzable d’especial
protecció’. Actualment està exposat públicament en la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori de la
Generalitat Valenciana i, per a evitar la seua posada en pràctica,
unes 30 entitats que comprenen diferents associacions veïnals,
culturals, conservacionistes i agràries han constituït una plataforma cívica.
Representants de 14 entitats que integren la plataforma es van
personar a la Conselleria per a fer un lliurament conjunt de declaracions de persona jurídica interessada “per a demostrar el compromís en contra del projecte”. “D’aquesta manera la Conselleria
té l’obligació d’informar-nos del procés que es vaja desenvolupant
amb el projecte. Pretenem aturar-ho i que s’òbriga un debat ciutadà”, explica Josep Gavaldà, integrant de Per L’Horta, un moviment social hereu de la primera Iniciativa Legislativa Popular
(ILP) per la protecció de l’horta de València.
Josep revela la seua sorpresa en constatar que “el nou Govern
reprenga aquest tema, impulsant un nou pla per a la ZAL. Nou
entre cometes”, emfatitza, “perquè és pràcticament igual que
l’anterior. Han incorporat un carril bici qualificant-ho com a corredor verd entre el Parc Natural de l’Albufera i València. La Punta
encara compleix eixa funció essencial per a la ciutat” afirma, i continua “a més han seguit la tradició del PP, en presentar el projecte
en ple estiu, limitant-se’ns així el temps per a al·legar” i alerta que
“aquest projecte va relacionat amb el disseny de nous vials com
l’ampliació de la carretera V-30, l’enllaç des de la pista de Silla o
l’accés nord al port que afectaria els barris de la Malvarrosa i el
Cabanyal”.
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El solar de la vergonya
Gavaldà qualifica el projecte com “una burla, una mostra del grau
de genuflexió de l’Ajuntament i la Generalitat davant el port de
València. S’estan rient de la sentència del Tribunal Suprem i investigarem al detall les possibilitats que hi ha d’apel·lar en aquest
tribunal”. El representant de Per l’Horta anuncia que seguiran
realitzant accions com la que va tenir lloc el dissabte passat, on la
plataforma va secundar la iniciativa de les veïnes de la Punta en
una acció de denúncia de l’estat d’abandó que pateix la pedania,
en la qual es van arreplegar enderrocs i es va netejar de mala herba
el solar de l’antic Casal de la Pau.
Un dels arguments de l’Autoritat Portuària de València (APV)
per a dur a terme el nou pla és que “ja s’han invertit 105 milions
d’euros en expropiacions”, com va declarar el seu president Aurelio Martínez en els mitjans de comunicació, argument al qual
l’alcalde de la ciutat Joan Ribó suma la impossibilitat de revertir al seu estat originari els terrenys: “M’agradaria que es poguera
recuperar l’horta que hi havia, però en aquests moments la mateixa sentència del Suprem sembla que ho diu taxativament: no
es pot recuperar, s’haurà d’indemnitzar a aquestes persones, però
lamentablement no es pot recuperar. En aquests moments el cost
econòmic de tirar arrere açò és inassumible”, declarava Ribó en
una nota de premsa d’alcaldia el març passat. Gavaldà sosté que
“l’argument econòmic que s’esgrimeix cau, perquè la ZAL no està
acabada i dur-la a terme suposarà una inversió encara més elevada,
possiblement més que revertir la funció de la terra com a horta
productiva”.
En aquest sentit, Mireia Vidal, antiga habitant de Casa Palmera, expulsada al costat de la seua família de la Punta i integrant de
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l’associació de veïnes La Unificadora, apunta que “es parla de la
despesa en les expropiacions, però encara ens preguntem: on han
anat a parar les teules, bigues i altres elements de les nostres cases
que van desmuntar pedra a pedra?, també es van portar la flor de
la terra, el primer metre i mig de sòl fèrtil d’un gran valor, i qui
van ser els seus beneficiaris?”. Mireia transmet la decepció de les
veïnes expulsades, “no acabem d’entendre-ho, ens sentim defraudades”, afirma.
Vidal tenia tres anys quan l’associació va començar a mobilitzar-se i tretze quan va haver d’abandonar la Punta, “vam continuar lluitant més de deu anys als tribunals i encara seguim. Estem cansades després de tants anys d’una lluita justa, com han
sentenciat els tribunals”, i denuncia la falta de diàleg: “no s’ha
comptat amb nosaltres, no existim ni per a l’Ajuntament, ni per
a la Conselleria, ni molt menys per a la APV. Els arguments són
merament econòmics, no pensen què ha sigut de les nostres vides.
Moltes patim una síndrome d’estrés posttraumàtic, que ha influït
en la nostra salut, sobretot de les persones més majors”. En aquest
sentit afegeix: “Caldria fer una llista, investigant què ha sigut de la
nostra gent, moltes van morir poc després d’haver sigut expulsades”. I continua “l’Ajuntament de València deuria almenys fer un
acte públic, simbòlic, de desgreuge amb les víctimes de la ZAL,
com molt encertadament va fer el Govern valencià amb les víctimes del metro”.
Tant Mireia com Gavaldà es manifesten “perplexes” davant les
pretensions del Port: “Ho volen tot. Per a què aquesta ZAL?, tenen una altra al costat de Sagunt”. En aquest cas fan referencia a
Parc Sagunt, un pol industrial d’una societat en part constituïda
per la Generalitat Valenciana i que compta amb tres milions de
metres quadrats de terrenys al costat del Port de Sagunt, tam39

bé regentats per la APV. Mireia ens transmet les reivindicacions i
desitjos de les veïnes de la Punta amb les quals encara té contacte:
“La nostra exigència és la reversió dels terrenys en horta, almenys
que siga per a ús i gaudi públic. Hi ha veïnes que abans que acabar
la ZAL preferirien que ho deixaren com està, que siga el solar de
la vergonya d’una era de destrucció, un exemple del que no ha de
tornar a ocórrer”.
17 de juny de 2017
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El formigó i la serra
enceten un nou pols
a Banyeres de Mariola
A l’interior d’Alacant, on se situa el xicotet poble de Banyeres,
hi ha projectada una urbanització de vora 130 xalets, que a pesar
de comptar amb tots els permisos, genera un fort rebuig per gran
part del veïnat
Tere Albero

Fotografia Tere Albero

Entre les comarques de la Vall d’Albaida, el Comtat i l’Alcoià se
situa la serra Mariola, declarada parc natural al gener de 2002.
Amb més de 16.000 hectàrees de sòl protegit, el poble de Banyeres de Mariola és la porta d’accés a aquesta reserva natural. Un
dels accessos és ara el polèmic camí de la Mallaeta, ja que al marge
d’aquesta via de terra està projectada una urbanització de 132 xalets, amb parcel·les d’entre 400 i 800 metres quadrats.
El terreny en qüestió s’anomena Sector 6 de la Mallaeta i fou
declarat sòl urbanitzable l’any 1997 d’acord amb les Normes Subsidiàries establertes a la localitat. Mitjançant aquesta normativa es
preveia quin seria el creixement del poble a llarg termini, en cas
de necessitat. Avui, vint anys més tard continuen en vigor. L’any
2007 s’aprovà el Pla Rector d’Ús i Gestió del Parc Natural de la
Serra Mariola, i com que el sòl del Sector 6 fou declarat urbanitzable prèviament, la Conselleria establí el llindar de la protecció
on acabaven les fites del terreny de la Mallaeta.
Dintre de la legalitat, l’empresa promotora Promocions la Mallaeta S.L. accedeix mitjançant un concurs al dret de construir als
terrenys del Sector 6, l’any 2008. Al·legant motius econòmics decideix sol·licitar una pròrroga l’any 2012, la qual va finalitzar l’any
2016; i davant la impossibilitat per llei d’ampliar-la, l’empresa comença tots els procediments necessaris per a executar la urbanització. Actualment l’empresa compta amb un 70% del sòl urbanitzable i està amb negociacions amb la resta de propietaris, per a
reparcel·lar el terreny.
Però gran part del veïnat s’ha manifestat en contra d’aquest
gran projecte urbanístic des que el passat mes d’abril l’empresa
constructora col·locara una tanca publicitant els xalets, al costat
del senyal que indica la serra Mariola com a parc natural.
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“Salvem la Mallaeta”
Front aquest acte que anunciava la imminent construcció de la
urbanització, un grup de veïnes va constituir la plataforma Salvem la Mallaeta, amb la finalitat de manifestar el seu disgust amb
el projecte urbanístic i tractar de paralitzar-lo, ja que com elles
afirmen al seu manifest “és un projecte legal però no legítim”, perquè la Mallaeta en qüestió, a pesar de ser urbanitzable legalment,
comparteix les mateixes característiques orogràfiques, geomorfològiques i geològiques que la serra Mariola, i a més a més també la
seua fauna i flora, segons el col·lectiu.
Un dels membres de la plataforma, Hermògenes Fernández,
explica que la construcció dels habitatges pot afectar els aqüífers
de les fonts i del riu Vinalopó, ja que com ha passat en altres zones
del poble, s’han construït pous per extraure aigua, que han assecat fonts, com la Font del Cavaller. “Els pous no són legals però,
per desgràcia, sabem que ocorre en moltes propietats privades, i
és difícil de detectar”. També denuncia que aquesta urbanització,
fitant amb la serra Mariola, “recorda a moltes altres barbaritats
urbanístiques com les que s’han construït en altres espais verds
d’Altea, Calp o Benidorm”.
Per la seua part, l’equip de govern actual, format per una coalició entre Compromís i PSOE, al capdavant de l’Ajuntament de
Banyeres de Mariola des de 2015, manifesta que “des que va acabar la pròrroga de l’empresa constructora el 2016 ens hem posat a
treballar amb aquest tema; molt abans del naixement de la plataforma Salvem la Mallaeta”.
Josep Sempere, alcalde de la localitat, afirma que després de
reunir-se amb la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme diverses vegades i amb la Conselleria de Medi Ambient,
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la conclusió de totes les reunions és que la condició de sòl urbanitzable de la Mallaeta atorgada l’any 1997 no es pot revertir, i
per tant “amb la llei en la mà l’Ajuntament no podem aturar la
urbanització”.
Gràcies a la plataforma, es va detectar una zona ZEPA (Zona
Especial de Protecció d’Aus) i una zona estructural verda al terreny de la Mallaeta, a banda del reconeixement europeu de Lloc
d’interés comunitari. Però el coneixement d’aquesta informació
no fou suficient per al Ministeri de Medi Ambient, ja que en les
darreres reunions amb la corporació municipal, continuen manifestant la impossibilitat de paralitzar la urbanització, perquè les
característiques de la ZEPA i la zona verda són les mateixes que es
donen a la Mariola, ara protegida.
Però Salvem la Mallaeta no s’atura i ha encetat una recollida
de signatures en la web i en paper, per a tractar de fer pressió contra la construcció d’aquest projecte urbanístic i avaluar quin grau
d’oposició hi ha al poble. Ara per ara compta amb quasi 3.500
signatures, en un poble on viuen 7.000 persones, i amb el suport
en xarxes socials de grups de música reconeguts en tot l’Estat espanyol com Narco o Fuckop Family. La majoria dels membres
de l’equip de govern actual també han signat. I tal com el mateix
alcalde afirma, “el projecte espanta”. Però al·leguen que es troben
emmanillades per lleis i normatives establertes per anteriors governs municipals, de diferent caire polític.
Paralitzar la urbanització actualment podria suposar que la
promotora encetés un judici contra l’Ajuntament local, ja que
aquesta actua sota la legalitat. Tal com la Conselleria d’Habitatge
informà l’equip de govern, Banyeres de Mariola podria haver
d’indemnitzar la promotora d’acord amb les inversions ja realitzades. Perquè l’equip de govern de la legislatura anterior li va
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encarregar la construcció d’un clavegueram a la zona al·legant
que per a la futura urbanització l’emprarien. A més a més, també
s’indemnitzaria en concepte de les expectatives econòmiques que
la promotora té amb el projecte, i tot plegat podria ascendir a una
xifra al voltant de 10 o 15 milions d’euros, segons l’alcalde Josep
Sempere. Ell mateix explica que “amb un pressupost anual de sis
milions d’euros com el que té Banyeres de Mariola, sols faria endeutar el poble per molts anys”.
Per aquesta raó la corporació municipal ha tractat de negociar
millores amb la promotora, per tal de minimitzar l’impacte visual
de la urbanització, i deixar intacte el camí de terra de la Mallaeta,
amb una distància d’aproximadament 40 metres entre aquest i
el començament de la tanca de les cases. També ha negociat un
augment de l’arbrat i la construcció d’un carril bici.
A pesar que les dificultats per aturar el projecte són moltes,
la plataforma continua dient “no” a la construcció a la Mallaeta,
i en les setmanes vinents tractaran de redactar un nou informe
d’impacte mediambiental actualitzat, a partir dels informes tècnics que ja hi ha a l’Ajuntament, i amb l’ajuda de biòlegs i ambientòlegs. Tot per aturar la construcció d’una nova urbanització.
26 de juliol de 2017
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Absoltes les quatre
encausades per la lluita
contra l’alta tensió a la Vall
d’Albaida
La sentència absolutòria lliura les activistes dels delictes de danys
i coaccions per falta de proves. L’advocada, que havia demanat
l’absolució en el judici, discrepa amb certes valoracions del jutge,
però celebra la decisió final
Paula Duran

Fotografia Anmorsigol

Ahir es va fer pública l’absolució de les quatre activistes que van
ser encausades durant les mobilitzacions que es realitzaren l’any
2011 contra la línia d’alta tensió que s’estava construint a la serra de la Vall d’Albaida, incendiada uns mesos abans. Després del
judici, celebrat el passat 13 de novembre, les encausades ja asseguraren en declaracions a la Directa que les proves aportades pels
testimonis de l’acusació –en aquest cas la Fiscalia– no encaixaven
amb els fets concrets de la denúncia que arrossegaven des de feia
sis anys.
Les quatre activistes celebren l’absolució, ja que és el que va
demanar la seua defensa en concloure la celebració del judici. La
inconsistència de les proves a la qual sempre havien apuntat –tant
la defensa com les encausades– va quedar palesada amb els testimonis de l’acusació. A la sentència absolutòria, que data del 12 de
desembre i a la qual ha tingut accés la Directa, es detalla la falta de
proves que acrediten la fermesa dels delictes de danys i coaccions
pels quals els demanaven penes de fins a un any i deu mesos de
presó i multes que arribaven als 17.000 euros.
El jutge del cas, Juan Luis de la Rúa, assenyala al document
judicial que hi ha una “falta de proves concloents sobre els danys
denunciats”, per la qual cosa reconeix que no existeixen proves
documentades que constaten els fets concrets que s’atribuïen a
les encausades. Així mateix, també ha posat en dubte alguns dels
suposats danys denunciats, com és el dany a la maquinària, de la
qual l’empresa afectada ni tan sols va aportar factura. Pel que fa
al delicte de coaccions, el jutge no considera que amb les proves
aportades es puga acreditar que hi va haver tal delicte, per la qual
cosa rebaixa els fets de coaccions a faltes, les quals prescriuen passats sis mesos, qüestió per la qual han quedat també absoltes les
activistes.
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En un altre ordre, Maria Josep Martínez, advocada de les encausades, ha expressat la seua discrepància amb certes valoracions
que el jutge exposa en la sentència “perquè considera provades
coses que en judici no hi van quedar provades”. Segons Martínez,
el jutge dóna molta rellevància a l’atestat policial que va fer la
Guàrdia Civil l’any 2011, “quan aquest no prova de res perquè la
Guàrdia Civil no va comparéixer en l’acte del judici, ni tampoc
fou citada”. “El jutge considera que hi ha elements provats, respecte a l’atestat policial, que nosaltres considerem que no poden
ser provats, malgrat que després es considere que no acreditarien
ser delictius”, comenta l’advocada, “i també discrepem a considerar les coaccions, encara que les rebaixe a faltes, perquè no va
quedar acreditat que cap de les quatre encausades coaccionaren
cap treballador, ja que no van ser identificades i no va haver prova
que les situara en cap conducta concreta que puga implicar una
coacció, ni que siga de caràcter lleu”.
En aquest sentit cal destacar la valoració d’Ester, una de les encausades, que quan va finalitzar el judici va afirmar que la falta de
proves presentades per acusar-los d’uns fets concrets corroborava
que “ens van detenir només per desestabilitzar la lluita, que comptava amb un alt grau de participació, i per rebaixar la mobilització
social amb l’amenaça de conseqüències legals”. Martínez aprecia
que l’únic que va quedar provat en l’acte del judici va ser que les
quatre encausades van participar en una manifestació de protesta
el dia 14 de juliol, “la resta considerem que no es pot considerar
provat i que el jutge ho estima d’acord amb un atestat que no suposa cap prova”. I conclou que, malgrat això, “el pronunciament
és absolutori i això sí que ho compartim i ho celebrem”.
16 de desembre de 2017
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Entre Barris es mobilitza pel
dret a la ciutat a València
Diferents entitats veïnals han organitzat activitats, protestes i mobilitzacions reivindicatives als barris de València per denunciar les
problemàtiques que els afecten
Ximo Colomina

Fotografia Ximo Colomina

Durant la tardor, diferents barris de València s’han mobilitzat pel
dret a la ciutat. El dimarts 21 de novembre es va presentar públicament la coordinadora Entre Barris a les Torres de Serrans amb
una proposta de cinc punts de mínims, per començar a revertir
l’encariment de l’habitatge i fer de València una ciutat habitable. La xarxa de persones i plataformes veïnals, amb el suport de
col·lectius, moviments i centres socials, va anunciar, també, l’inici
de tot un ventall d’accions i activitats a Ciutat Vella, Russafa, Patraix, Benimaclet, Cabanyal i Orriols.
El denominador comú, tant de les propostes com de les jornades, era l’oposició frontal a la gentrificació i la turistificació que
viuen i pateixen i la reivindicació del dret a la ciutat dels veïns i
veïnes. Tot això, davant de l’Ajuntament de València que, segons
van denunciar des d’Entre Barris en roda de premsa, no activa les
mesures necessàries per a aturar l’expansió d’aquest procés.
Ciutat Vella, veïnat en perill d’extinció
Associacions, AMPES, col·lectius i plataformes de Ciutat Vella
van organitzar un soterrament simbòlic el 24 de novembre per
denunciar l’expulsió del veïnat del centre històric. Més d’un centenar de manifestants es van concentrar a la plaça del Carme per
iniciar, al voltant de dos quarts de set de la tarda, un recorregut
pels diferents carrers del districte, passant pel Mercat Central, fins
a les Torres de Serrans.
Sota el lema “Veïnat en perill d’extinció”, les convocants van
voler denunciar la proliferació descontrolada de pisos de lloguer
turístics per la zona, que provoquen la no renovació dels contractes a moltes inquilines per destinar els pisos a plataformes com
Airbnb, l’encariment exponencial dels preus de lloguer i problemes de convivència.
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Al llarg de tota la cercavila, es van poder escoltar els testimonis
d’algunes de les persones que en els últims mesos han hagut de
deixar els seus habitatges, després de dècades vivint al barri. Des
d’un punt de vista més personal, van explicar les conseqüències de
l’avanç d’un model de ciutat que, segons denuncia Entre Barris,
“vetlla pels interessos dels turistes i desatén les necessitats del veïnat”.
Benimaclet, davant l’amenaça del PAI
Durant el matí, el dissabte 2 de desembre, es va celebrar la Trobada Veïnal per Benimaclet. A les deu va començar la jornada amb
una acció al solar del costat del CEIP Municipal de Benimaclet,
amb una neteja, un mural infantil i la rehabilitació de l’espai sota
la consigna “Entre totes: recuperem els espais del barri”. Després,
cap al migdia, a la plaça de Benimaclet, es van tancar les activitats
del dia amb un vermut i un col·loqui sobre l’amenaça del Programa d’Actaució Integrada (PAI).
Des del CSOA l’Horta, fa uns mesos, van iniciar la campanya
“Mai PAI”, per explicar qüestions bàsiques sobre l’ordenació urbana i com afecten els barris, defineixen i modifiquen l’entorn on
es desenvolupen les vides de les veïnes. Al mateix temps, pretenien
fer un exercici de memòria al barri per explicar com va nàixer el
PAI i com ha anat afectant tot el procés que s’ha dilatat 20 anys.
A més, denuncien que no volen cap PAI i que, sobretot, aspiren a modificar el PGOU de València, el Pla que recull aquesta
possibilitat. “Actualment el PAI es troba cancel·lat, però ja els últims anys, amb el nou govern del canvi a l’Ajuntament, se n’està
començant a perfilar un de nou. Nosaltres entenem que, amb una
bossa d’habitatges buits enorme –uns 70.000-, no té cap sentit
ampliar la ciutat, que és el que pretén el PAI”, assenyalen.
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Més enllà, consideren important comparar i unir lluites en
defensa dels diferents barris i zones de la ciutat de València que
tenen com a problemàtica en comú la lluita contra el PGOU i, en
definitiva, contra qualsevol model on prevalga ampliar la ciutat
en lloc de plantejar un debat profund sobre quin model de ciutat
volen les veïnes. A més, destaquen com a punt clau la defensa a
ultrança de l’horta: “Amb el canvi climàtic a l’ordre del dia i una
contaminació fulminant per a les nostres vides, l’horta de València
ens protegeix de tot això”.
Què passa al Cabanyal?
L’Espai Veïnal del Cabanyal va organitzar una ruta, un mural participatiu i una improvisació del Teatre Mariner, el dissabte 2 de
desembre. La cercavila va fer cinc parades, que van finalitzar a
l’encreuament del carrer Pescadors amb el carrer Sant Pere, per
donar nova informació i poder explicar com està canviant el barri.
Amb dades a la mà, denuncien tota una sèrie de problemàtiques, moltes d’elles compartides amb altres barris de la ciutat de
València. Respecte a la proliferació d’apartaments turístics destaquen que, segons el mateix portal web d’AirBnB, els Poblats
Marítims han passat d’oferir al voltant de 100 habitatges turístics
en 2013 a quasi 1.700 al llarg de 2017, convertint-se en el tercer
districte amb més concentració d’apartaments turístics, per darrere de Ciutat Vella i l’Eixample.
A més, la situació, expliquen, repercuteix directament en una
disminució de l’oferta de l’habitatge per al veïnat resident habitual i fa augmentar els preus. En referència a les estadístiques,
l’informe que presenten des d’Espai Veïnal, assenyala que al Cabanyal, el procés de rehabilitació i l’augment d’atracció turística
ha provocat que el preu de lloguer se situe actualment en 9.3€/
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m², el tercer barri amb els preus del lloguer d’habitatge més car,
per darrere, novament, dels districtes de Ciutat Vella i l’Eixample.
Tot això, segons evidencia l’informe, malgrat ser el barri amb
més habitatge de titularitat pública, amb un total de 676 propietats repartides entre l’empresa pública Plan Cabanyal-Canyamelar
S.A, l’Ajuntament de València i la Generalitat Valenciana. “La
gran quantitat d’habitatge públic de què disposem al Cabanyal
suposa una enorme oportunitat per poder fer front als problemes
d’injustícia social que pateix el barri”, asseguren.
No obstant això, la resposta de les diferents institucions, critiquen, ha sigut la venda d’habitatges públics al mercat immobiliari
privat, el desallotjament i l’inici de desenes de procediments judicials contra les veïnes: “L’única excusa trobada en les declaracions
dels responsables polítics per no oferir lloguers socials o cedir els
habitatges a persones que ho necessiten és la falta de diners per
iniciar projectes de rehabilitació”.
Al mateix temps, visibilitzen que, observant les inversions destinades al barri, la prioritat està sent la de millorar l’aspecte urbà
exterior (voreres amples, millors carreteres, façanes), mentre que
habilitar opcions per donar sostre a qui ho necessita queda en un
segon pla, fet que qualifiquen d’una irresponsabilitat enorme en
l’actual situació d’emergència habitacional.
A més, incideixen en el fet que aquesta és una qüestió de classe social: “La rehabilitació del barri no és sols carrers més nets i
voreres noves, que està molt bé. La rehabilitació està significant,
sobretot, un negoci per a uns pocs i la creació d’un entorn on
viure serà cada vegada més complicat per a les classes populars”.
Per últim, també volen alertar dels canvis de comerços que
s’estan produint. “La massificació de comerços relacionats amb
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l’hostaleria, amb el turisme o amb el negoci immobiliari per a
població adinerada crea un barri encarat per al turista consumidor
i no al veïnat habitual”, argumenten. Per això, des d’Espai Veïnal
creuen que ha d’existir un comerç popular apte per a tot el veïnat,
un comerç local i diversificat on els beneficis repercutisquen en
qui els regenta i no en grans empresaris, on els productes que es
dispensen siguen accessibles i estiguen a l’abast de tot el veïnat per
caminar cap a una economia social i cooperativa.
Russafa, pel dret a l’habitatge
La Plataforma per Russafa, amb el suport d’Entre Barris, va tancar
el cicle d’activitats amb les Trobades d’hivern sobre turistificació,
dret a l’habitatge i resistències amb les quals pretenien informar
i sensibilitzar la població sobre els efectes de la gentrificació amb
grans experts europeus i diferents moviments socials d’arreu dels
Països Catalans i d’altres indrets.
El passat dijous 14 de desembre, Agustin Cocola, investigador en el Centre d’Estudis Geogràfics de la Universitat de Lisboa,
va inaugurar les jornades amb una xerrada sobre els efectes del
turisme als centres de les ciutats i els processos de desplaçament
de veïnat. “La gentrificació clàssica és un procés d’expulsió de les
classes treballadores, que són substituïdes per sectors de major poder adquisitiu”, descriu Cocola. Però, el turisme, especifica, té la
peculiaritat que genera el desplaçament de les classes populars per
una demanda de consumidors estrangers amb major capacitat adquisitiva i millor situació econòmica.
El segon dia, a la seu de la Plataforma per Russafa, es va celebrar una xerrada-debat sobre polítiques públiques pel dret a
l’habitatge amb Irene Escorihuela de l’Observatori DESC, que va
parlar sobre la llei d’arrendaments urbans i la fixació de límits als
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lloguers, i Javier Gil, sociòleg de la UNED que va aprofundir en
la plataforma AirBnB i exposar propostes de regulació.
Escorihuela argumenta que hi ha davant un procés especulatiu global, on els grans capitals veuen en els habitatges de lloguer
un negoci molt rendible. Davant això, assumeix que és complicat
fer-hi front des del municipalisme i des de les institucions autonòmiques, però defensa que hi ha marge:“Hi ha eines que es
poden utilitzar, però no s’està fent prou. Moltes vegades no hi ha
voluntat de fer coses que podrien atacar els grans interessos de les
entitats financeres, fons d’inversió, etc.”.
Per la seua banda, Gil analitza que Airbnb, a escala global, té
diferents tipus de regulacions, però “la majoria són bastant insuficients”. San Francisco per al sociòleg és un exemple de bona regulació, perquè es prohibeixen els habitatges d’ús turístic de caràcter
professional i es posen altres tipus de limitacions als lloguers de la
Plataformaper revertir els processos d’encariment desproporcionat del lloguer i de substitució d’habitatge tradicional per turístic.
L’últim dia membres de diferents moviments socials que lluiten pel dret a la ciutat a Venècia, Lisboa, Palma, Barcelona, Madrid i València van parlar de les seues respectives experiències i van
compartir preocupacions. A la vesprada, les Trobades d’Hivern
van finalitzar amb una passejada pel barri per conèixer de primera
mà la problemàtica que viuen les veïnes de Russafa.
27 de desembre de 2017
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L’Ajuntament de
Torreblanca reactiva el
polèmic macroprojecte
urbanístic amb 4.000
habitatges, golf i hotels
El PAI Doña Blanca Golf pretén construir apartaments, habitatges unifamiliars, tres hotels de luxe, un camp de golf i centres
comercials al litoral. El veïnat i entitats ecologistes han presentat
al·legacions per incompliment de la normativa
Vicent Almela

Fotografia Dídac Ramírez

En plena bombolla immobiliària al País Valencià, l’any 2005,
s’aprovava el conveni urbanístic per a la construcció del PAI (Programa d’Actuació Integral) Doña Blanca Golf a la costa del terme de Torreblanca –quinze quilòmetres al nord del macro-complex turístic de Marina d’Or–, amb l’adjudicació del projecte a
l’empresa Urbanitzadora Torremar S.A, propietat del conegut empresari castellonenc Javier Gimeno. El Pla consistia a urbanitzar
els terrenys i construir més de 4000 habitatges –entre apartaments
i habitatges unifamiliars–, tres hotels de luxe, un camp de golf de
divuit forats, centres comercials, pistes esportives i zones verdes a
cent metres de la platja.
Després de l’esclat de la crisi i l’aturada temporal del projecte,
finalment, en juny del 2012, s’adjudicà l’obra a la Unió Temporal
d’Empreses (UTE), formada per les societats constructores Renos
i Pavasal. Un any més tard, s’anul·lava l’adjudicació perquè es van
demostrar judicialment vincles entre les constructores i l’empresa
urbanitzadora de Gimeno. El març del 2015, i després d’un últim
intent per part de Torremar -en liquidació i concurs de creditorsde cedir la urbanització a l’Ajuntament de Torreblanca, el consistori va rescindir el contracte per incompliment, i el PAI va quedar
així, aprovat però sense agent urbanitzador.
No es fins al passat mes de juliol que el projecte es reactiva,
quan l’Ajuntament de Torreblanca liquida definitivament el conveni amb l’anterior urbanitzadora. Tres mesos després, a l’octubre,
es fan públiques les noves bases de licitació per l’adjudicació a un
nou agent urbanitzador –amb un pressupost total de 58,5 milions
d’euros. Es tracta d’un projecte pràcticament idèntic, però que
incorpora per primer cop l’opció als propietaris de poder pagar les
quotes d’urbanització amb terrenys. Actualment, més de la meitat dels terrenys sobre els quals es pretén urbanitzar el PAI són
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propietat de Solvia, la immobiliària del Banc Sabadell. Una altra
empresa que té propietats dins del PAI i que actualment ofereix
parcel·les a la venda per a la construcció d’habitatges és la immobiliària Torre Habitat.
Segons Juan Barceló, veí de la pedania de Capicorb –limítrof
amb els terrenys del PAI- “en la reactivació d’aquest projecte hi ha
altres interessos que no són precisament els de construir el complex turístic”, ja que urbanitzar suposaria fer les instal·lacions i
operacions necessàries (traçat de carrers, tendit d’electricitat, canalització, etc.) en un terreny delimitat per poder edificar i dotarho d’infraestructures i serveis, però no la construcció d’edificis i
altres instal·lacions. “Tot el món al poble sap que aquest projecte
no es farà, posaran quatre carrers i quatre faroles i marxaran. Els
propietaris dels terrenys són els que han de pagar la urbanització, però el fet de declarar els terrenys urbanitzables i dotar-los
d’infraestructures per edificar puja el seu valor, ja que com estan
ara mateix no valen res”.
El veí també comenta que en el seu moment els terrenys es van
pagar a fins 150 euros/m2, i creu que “aquestes empreses i bancs
mai perden i per tant han de poder recuperar els seus diners”. Segons Barceló, l’objectiu del projecte seria “salvar els balanços negatius de grans empreses i bancs i que no facen fallida pel que han
invertit. Un dels principals perjudicats en tot aquest procés seria
Solvia, que és propietària de vora un milió de metres quadrats en
terrenys” conclou.
Un projecte inviable i “il·legal”
Una de les principals al·legacions presentades contra el projecte, per
un grup de veïns i veïnes i entitats ecologistes, es basa en què el PAI
no compleix la normativa vigent establerta en l’Estratègia Territorial
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de la Comunitat Valenciana (ETCV), aprovada el 2011, la qual
regula el creixement de superfície urbanitzable dels municipis. En
aquest cas la ETCV preveu un creixement per a tot el terme municipal de Torreblanca de 1.842.737m2, però el PAI supera la superfície urbanitzable de tot el terme. Joan Barceló assegura que si volen
licitar l’agent urbanitzador “primer hauran de presentar la ETCV”,
i si no ho fan i s’aprova el projecte en el plenari de l’Ajuntament,
“es podria denunciar per la via penal a tots els regidors que voten a
favor”. Segons el veí, “aquesta llei es va aprovar justament per evitar
que es feren aquestes barbaritats i que els municipis pogueren créixer de forma proporcional a la seua realitat”, conclou.
Altres legislacions en tràmit d’aprovació actualment a la Generalitat Valenciana, com són la LOTUP (Llei d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge) i el PATIVEL (Pla d’Acció Territorial
de la Infraestructura Verda del Litoral), consideren que el desenvolupament urbanístic ha de ser radial i començar a partir del nucli
urbà o zona urbanitzada consolidada, i que el creixement no pot
ser en cordó al costat del mar. “Aquestes noves legislacions també
farien inviables aquest tipus de projectes a les costes valencianes,
però com entraran en vigor a partir d’abril o maig de 2018, volen
donar-se pressa i licitar-ho abans” conclou Barceló. En relació a la
legislació, l’últim PAI projectat al municipi -situat entre l’última
zona urbanitzada i els terrenys on aniria el PAI Doña Blanca- es
troba visiblement abandonat, amb obres inacabades i estructures
d’edificis inhabitats.
Anna San Ruperto, cap de comunicació de la conselleria
d’Habitatge de la Generalitat valenciana, explica que tot i que
ja s’han posat en marxa mesures concretes, “com fer vinculant
l’Estratègia Territorial Valenciana, que fins al moment no ho era”, i
el PATIVEL, que “nomes actua sobre el territori que no té cap PAI
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aprovat”. En aquest sentit, el cas de Doña Blanca Golf és un PAI
aprovat fa anys i, per aquest motiu, “en el PATIVEL es considera un
sòl transitori i es dóna cinc anys per a iniciar les obres d’urbanització
o per acabar-la”. Si no es compleixen aquestes condicions, “els terrenys tornaran a la seua situació anterior i podrien ser protegits
sense la necessitat de fer front a milionàries indemnitzacions que
haurien de pagar tots els valencians”, conclou San Ruperto. Per
aquest motiu, Barceló considera “que el temps corre a favor nostre,
de les veïnes i la naturalesa”.
Entitats ecologistes també s’oposen al PAI
Diferents entitats ecologistes també han presentat al·legacions
contra el projecte, entre elles l’entitat ecologista Apnal-Ecologistes
en Acció de Vinaròs, la qual a banda de presentar les al·legacions
referents a les normatives de la ETCV, PATIVEL i LOTUP, també denuncia que el projecte “no compta amb els recursos hídrics
necessaris per al manteniment d’una suposada població de 12.000
habitants” –la qual projecta el nou PAI. Per tant, exigeixen “un
informe actualitzat i amb les previsions actuals de dessecació del
territori”.
Altres organitzacions ecologistes, com GECEN i l’Asociación
Nacional Arca Ibérica, també recorden que dintre del recinte del
PAI “existeix un saladar protegit per la llei 11/1994 art.15 de la
Generalitat valenciana” i, per tant, demanen “l’anul·lació del projecte”. Altres al·legacions inclouen la defensa del patrimoni arqueològic i patrimonial de la zona. Totes elles, tant les presentades
per les entitats ecologistes com per les veïnes, consideren necessària o bé l’anulació completa del projecte o la reelaboració integra
de les bases.
8 de gener de 2018
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Mines fora de la llei a la
Serrania de València
La il·legalitat de les mines a cel obert de Villar del Arzobispo posen en escac l’Ajuntament i diferents conselleries competents. Activistes de la comarca denuncien amenaces i assetjament d’alguns
propietaris de les explotacions mineres
Antoni Silva

Fotografia Lluïso Llorens

“La comarca es despobla per la falta de projectes que ens faça
concebre un futur a la Serrania. Les diferents administracions fa
dècades que contemplen aquest territori com un lloc on no hi ha
gent, on poder dur a terme o permetre projectes d’abocadors i
mines a cel obert. Estan acabant amb el nostre paisatge i les nostres aigües, i només tenen en compte el valor natural d’aquestes
muntanyes quan donen beneficis econòmics, com en el cas de les
mines”. En aquest context ens situa María Santolalia, integrant de
la coordinadora Serrania Viva, que defineix com “una agrupació
de persones preocupades pel nostre territori, tant en l’ambiental
com en el social”. Ella viu a Alcublas, una xicoteta localitat serrana
que va veure desaparèixer el 80% de la seua massa forestal en un
gran incendi ocorregut l’any 2012.
“La nostra intenció és minimitzar i denunciar els abusos mediambientals en la nostra comarca”, afirma Luis Súller, portaveu
d’Ecologistes en acció de la Serrania. Incideix en aquesta mateixa
línia Luis Súller, portaveu d’Ecologistes en acció de la Serrania.
Funcionen dins d’aquesta organització des de l’any 2000, “fruit de
la impotència que genera lluitar durant molts anys, d’una manera
aïllada i veient que no arribes a cap lloc. La nostra intenció és minimitzar i denunciar els abusos mediambientals a la nostra comarca”, afirma Luis, qui posa el focus en l’activitat minera, “el nostre
territori aporta gran part del material necessari per a la indústria
del taulell de Castelló. Hi ha multitud d’explotacions mineres a la
comarca, de sòls rics en argiles de primera qualitat i sílice, que en
aquest moment ocupen més de 1000 Ha”.
Un paisatge lunar
L’activista narra la seua experiència; Súller fa 45 anys que viu a
Villar del Arzobispo, una localitat paradigmàtica del que supo76

sa l’activitat minera. El poble està envoltat per cinc mines molt
pròximes, fins i tot algunes amb part de la seua superfície dins del
seu sòl urbà. “Vivim immersos en un paisatge lunar, han empobrit
els aqüífers, contaminant-los i dessecant les fonts”, i és que hi ha
mines que han excavat centenars de metres, deixant al descobert
la capa freàtica.
Un altre dels impactes en el medi és sobre les rambles i barrancs, “ofegats per l’aportació del material inert sobrant durant el
llavat de les argiles”, afirma Súller, i afig: “alguns d’aquests enormes cràters creats per les mines, han sigut aprofitats per a abocar
residus, de manera oficial com a Pedralba, o clandestins com en
el cas de dues mines, a Higueruelas i Calles”. Un altre dels grans
problemes que comporta “recau directament sobre la nostra salut, a causa de la pols de la sílice en suspensió, sobretot en dies
de vent”, matèria generada pels treballs extractivistes i l’incessant
trànsit de camions per camins públics, amb destinació al clúster
ceràmic castellonenc. “Aquesta situació no solament incideix en
els treballadors, sinó en la resta de la població. Silicosi i afeccions
respiratòries, són conseqüències indirectes”, afirma el portaveu
ecologista.
Tots aquests perjudicis afecten la població del Villar, no obstant això “les poques persones que ens oposem activament patim,
a més, les amenaces per part d’alguns propietaris de les mines,
ens sentim assetjats”, apunta Luis. Han sigut diverses les denúncies que han dut a terme integrants del grup ecologista en aquest
sentit. El 28 de novembre passat, el jutjat número 6 de Llíria va
absoldre el fill del propietari de la mina Mercedes i el conductor
d’una excavadora, que havien sigut denunciats després d’un incident durant les jornades mineres organitzades en 2017 per la
coordinadora Serrania Viva.
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Just en aquest punt, un equip de la Directa vam poder corroborar la tensió que recau sobre els qui s’oposen a l’activitat minera.
Ens trobàvem en un camí públic, al costat d’unes cases habitades pròximes a una mina, quan un cotxe 4x4 es va acostar per
començar a gravar-nos amb un telèfon mòbil. En poc espai de
temps, van baixar del vehicle dues persones que el nostre entrevistat identificà immediatament, “són els germans Gabarda”, fills del
propietari de la mina Mercedes. Van increpar a l’activista, reptantlo a “tornar a soles, sense periodistes i sense càmeres”. Com que
l’actitud dels germans feia impossible continuar el nostre treball,
vam decidir abandonar el lloc, tot i que ens van seguir amb el seu
vehicle fins als mateixos carrers del poble.
Mines il·legals
Segons un informe tècnic de l’Ajuntament del Villar al qual ha
tingut accés la Directa, no solament la mina Mercedes podria
no complir amb tots els requisits legals per a realitzar la seua
activitat, sinó que fins i tot en pitjor situació es troben les altres quatre mines actives ara mateix en aquest municipi. De les
cinc explotacions dos no tindrien llicència municipal (les altres
tres “es desconeix”), una no tindria Declaració d’Impacte Ambiental (DIA), cap disposa de la Declaració d’Interès Comunitari (DIC), ni tampoc tenen concedida la llicència d’emissions
a l’atmosfera i a una d’elles no se li hauria concedit el permís
d’explotació de mines.
El cas més assenyalat d’aquesta situació es dóna a la mina
Vicentica, propietat de l’empresa Saevi SL. Durant els mesos de
gener a abril del passat 2017, es van dictar dos ordres de tancament per a aquesta mina: una de la Conselleria d’Habitatge,
Obres Públiques i Vertebració del Territori de la Generalitat Va78

lenciana, per trobar-se en sòl no urbanitzable; i la segona de
l’Ajuntament, per manca de llicència municipal.
Segons Vicente Pórtoles (Esquerra Unida), alcalde de Villar del
Arzobispo, “el tècnic de medi ambient municipal, va elaborar els
expedients de les cinc mines i va fer aquest informe, on es reflecteix tot el que els faltava”. En referència a la mina Vicentica ens informa que “estem esperant la resolució d’un contenciós administratiu”, l’empresa propietària va recórrer les ordres de tancament i
va interposar el contenciós; mentre es resol, la mina contínua amb
la seua activitat.
L’edil transmet el seu temor: “ens fa por que un error jurídic a
favor de l’empresa minera hipoteque el poble per molts anys, en
el cas que exigiren una indemnització pel temps que haguera estat
tancada. En cas contrari exigirem danys i perjudicis, pel temps
que ha romàs en funcionament”, assegura. D’altra banda, la situació irregular de les mines origina que les arques del consistori no
es vegen beneficiades. En aquest sentit, Pórtoles apunta: “de les
cinc mines, solament rebem 7.000 euros anuals d’una d’elles, per
l’ocupació d’un camí públic, la resta no paguen gens”, subratlla.
Quasi en la mateixa línia, José Vidal, regidor de l’Ajuntament
per Villar Puede, afirma que: “no estem en contra de la mineria,
però han de complir amb els requisits legals”. Va ostentar l’alcaldia
entre 2015 i 2016, durant aquell temps també va ocupar el càrrec
de regidor de mines. “Quan vam arribar a l’Ajuntament, ens vam
adonar que les mines no estan dins de la llei”, i mostra el mateix
informe ja referit, el qual dies després ens va verificar l’alcalde
actual.
Sobre les irregularitats en el tema legal en el qual incorren les
mines del Villar, parlem amb Antoni Marzo, Director general
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de Medi Natural i Avaluació Ambiental de la Generalitat, i un
dels participants en les IV Jornades per una Mineria Sostenible,
celebrades recentment a la localitat. “En aquest àmbit, el nostre
treball és atendre l’avaluació ambiental dels plans i projectes miners”, afirma mentre reconeix que amb el tema miner “s’arrossega
un llast de pràctiques no ben fetes des d’antic”. També apunta
que “en aquest sentit cal molt més control i una nova normativa que incorpore aspectes mediambientals i de salut pública. Des
de les diferents administracions hem d’exercir un control sobre
l’activitat minera”. Segons Marzo, “l’òrgan substantiu en aquest
tema és la Direcció general de Mines (Ministeri d’Energia), que
pateix de falta de recursos humans i capacitat”.
En l’àmbit local, “els ajuntaments tenen l’última paraula, ja
que tenen competències urbanístiques per a autoritzar o no aquesta activitat. Han de vetlar perquè es complisca la llei i les bones
pràctiques, en ser les instàncies més pròximes a la població”, afegeix. En constatar-li que hi ha mines a Villar que no tenen ni
aprovada ni presentada la Declaració d’Impacte Ambiental (DIA),
o l’autorització d’emissions a l’atmosfera, reconeix que aquests aspectes sí que serien competència de la Conselleria de Medi Ambient: “Alguna instància social o el mateix Ajuntament hauria de
posar-nos en coneixement perquè puguem obrar en conseqüència”, conclou.
5 de febrer de 2018
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Un nou cas d’especulació
urbanística expulsa 22
famílies d’una finca del
barri de Saïdia a València
El procés de gentrificació i turistificació arriba al districte amb un
cas d’expulsió de veïnat després de la compra d’un edifici sencer
per part del Grupo Vértice i Blue Santorini
Com a segon actor de l’expulsió del veïnat de la Saïdia es troba
el l’empresa inversora Inversiones Blue Santorini SL, que ha donat
suport a la petició del Grupo Vértice
Redacció València

Fotografia LLuïso Llorens

Les inquilines dels 28 habitatges d’un edifici del carrer Fray Pere
Vives van rebre el passat mes de juliol una carta on se’ls explicava
que no els renovarien els contractes de lloguer i que haurien de
deixar les seues cases al mes d’abril d’aquest any. Així ho anunciava l’avís de desallotjament d’un immoble on vivien 22 famílies,
dotze de les quals ja han abandonat els pisos que habitaven, complint així els desitjos de les empreses. El grup immobiliari Grupo
Vértice –en mans del conegut gestor immobiliari andalús Francisco Antonio Sesé Roca, ex-conseller del València CF– i l’empresa
inversora Inversiones Blue Santorini SL han comprat la totalitat
de l’edifici amb l’objectiu de rehabilitar-lo i oferir els pisos a un
major preu. “Fa uns mesos la portera em va dir que havia de retirar una carta. Des d’aquell moment va començar un assetjament
ininterromput per part de l’empresa”, explica un dels afectats.
El cas té lloc a Saïdia, un districte de rendes baixes on les llogateres paguen entre 200 i 300 euros mensuals pels seus pisos.
Moltes d’elles viuen a la finca des de fa molts anys, com és el cas
d’un veí –que ha preferit no revelar la seua identitat– però que hi
viu des de l’any 1999: “Fa uns mesos la portera em va dir que havia de retirar una carta. El contingut d’aquesta revelava que havia
de deixar el meu pis abans del 6 d’abril del 2018. Des d’aquell
moment va començar un assetjament ininterromput per part de
l’empresa: o amb obres a totes les hores del dia o amb telefonades
a les veïnes que els invitaven a eixir com més aviat millor de les
seues cases”, explica l’afectat.
L’actitud empresarial respon a una estratègia de pressió cap a
les veïnes per aconseguir que abandonen els seus habitatges al més
aviat possible. Una altra de les actuacions habituals, segons expliquen les afectades, és no atendre les seues necessitats quan hi
ha problemes a les cases, un fet bastant comú tractant-se d’un
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edifici dels anys cinquanta del segle passat. Les noves empreses
propietàries no han atès el veïnat, ni tan sols quan es tractava de
situacions greus, com en el cas d’una veïna que viu pràcticament
sense finestres perquè les antigues s’han trencat, o una altra que
va tindre problemes amb el sistema elèctric, molt antic, i del qual
l’empresa no es fa càrrec.
L’abandonament de l’immoble provoca unes conseqüències
sobre les vides de les persones que hi habiten que, o bé es veuen
abocades a malviure, o bé acaben per deixar les cases on viuen. En
el mateix sentit, veus informals del barri, que tampoc han volgut
identificar-se per por, han explicat a la Directa que se’ls ha oferit
diners a canvi d’eixir dels pisos: “ofereixen diners si deixem les
cases sense oposar resistència”.
Denúncia i organització interbarrial
Davant aquesta situació, EntreBarris, la xarxa de col·lectius veïnals contra la turistificació a la ciutat de València, ha emès un
comunicat denunciant el cas i fent visible que la compra d’edificis
sencers és una realitat cada vegada més freqüent a València. De
fet, el de Saïda no és un cas aïllat. També al carrer Sagunt i al
carrer Visitació, altres empreses han comprat edificis sencers per
reformar-los, una estratègia que ja s’ha seguit altres vegades en
barris amb rendes baixes que atrauen els fons d’inversions i les
immobiliàries.
Saïdia rep el seu nom de l’antic palau del príncep almohade de
Balansiya Abü Zayd, ubicat dins de l’actual districte. Dividit en
cinc barris i amb una població censada d’unes 50.000 persones, va
acollir centres socials i cases okupades, alguna de les quals encara
es manté. A més, Saïdia és un districte molt interessant per la seua
localització, just al nord de Ciutat Vella, amb molts serveis comercials a l’abast, a dos quilòmetres de les facultats de la Universitat
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de València i molt ben connectat pel transport públic. Així doncs,
el barri reuneix les condicions ideals per convertir-se en un nou
pol per l’especulació immobiliària a la ciutat.
La plataforma EntreBarris, en el seu comunicat, també ha criticat el govern del tripartit valencià “per promoure un model de ciutat dominat per la indústria del turisme” i “per no actuar de forma
més decidida davant aquestes situacions”. En el cas de l’edifici
del carrer Fray Pere Vives, les veïnes van tindre l’oportunitat de
reunir-se amb la regidora d’Habitatge de l’Ajuntament de València, Maria Oliver, en una reunió promoguda per la cooperativa
El Rogle. No obstant això, segons apunten les veïnes, la regidora
no els va oferir cap solució a la seua situació ni els va aportar
cap informació nova. Tanmateix, la reunió va servir perquè es fera
palès que es tractava d’un problema col·lectiu i perquè des de les
institucions prengueren consciència de la possibilitat de portar a
terme una lluita comuna. Una de les veïnes de la finca ha explicat
a la Directa que estan intentant autoorganitzar-se i ara tenen una
assemblea mensual. “No sé quant de temps podrem resistir, ni
quantes en serem, però ho intentarem”, assegura.
Mentre el compte enrere avança per a les habitants d’aquest
edifici de Saïdia, les activistes d’EntreBarris anuncien accions de
denúncia juntament amb el teixit associatiu del barri. A més, les
veïnes s’organitzen per tractar de buscar una solució. “Estic a favor
del turisme en general i que la gent del barri guanye diners, però
no entenc com es pot fer negoci amb la vida de les persones”,
explica l’afectat. I afegeix: “estic convençut què no vull fer negoci
amb la meua casa i la meua vida. Si he d’anar-me’n d’ací, ho faré
amb el cap ben alt”.
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El conglomerat de l’exconseller del València CF
Els responsables de les empreses compradores de la finca no volen
assumir cap responsabilitat en el truncament d’aquestes vides. En
declaracions en el diari Levante-EMV, el director general del Grupo Vértice, Francisco Antonio Sesé Roca, ha apuntat que s’atenen
al que estableix la llei i que, en el cas dels pisos amb contracte indefinit a qui no poden fer fora –quatre en total–, podran pujar-los
el lloguer fins a un 50%, el màxim que permet la legislació. Sesé
no ha volgut concretar el preu al qual llogaran a partir d’ara. Això
no obstant, Levante-EMV assegura que altres pisos de la mateixa
empresa es venen a València per un preu que ronda els 150.000
euros.
El Grupo Vértice, amb un conglomerat de submarques amb
la paraula “Vértice”–Vértice Arquímedes, Vértice Marva, Vértice
La Reina, Vértice Russafa, etc.– que fa difícil esbrinar el potencial
econòmic d’aquest grup immobiliari, disposa de seus a grans ciutats com ara València o Barcelona. La diversificació empresarial de
Vértice, assentada a València, respon a les marques Vértice La Reina SL, creada l’any 2015, i Vértice Russafa SL, creada l’any 2017.
La primera amb seu social al número 4 de l’avinguda del Professor
López Piñero, a prop de la Ciutat de les Arts i les Ciències, i la segona al número 137 de l’avinguda Peris i Valero, al barri de Russafa.
Des de l’any 2014, Vértice i el seu director general van començar
a aparéixer en la premsa local valenciana a causa de la compra,
rehabilitació i venda de finques i edificis sencers a diversos barris
de la ciutat de València, com ara Patraix. I és que el grup va decidir invertir set milions d’euros per realitzar operacions a València,
gràcies a les recomanacions de Sesé, que parlava d’una certa “recuperació econòmica” i albirava “un gran potencial de futur”. Des
de l’any 2015 també és administrador únic de Latorre Castillo
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Inmobiliaria SL, una empresa creada l’any 2002 i administrada
fins aquell any per Maria Jesús Castillo Tauste.
Sesé també és administrador únic d’altres empreses amb seu
a Saragossa, Sevilla o Màlaga que estan dedicades a la intermediació en la venda o lloguer de tota mena de béns immobles.
Així mateix, ha diversificat el seu capital fent-se administrador
únic d’una empresa dedicada a la venda de llibres i de serveis de
comunicació i publicitat, i a una altra dedicada a la moda tèxtil,
com és la de la dissenyadora Amparo Chordá. En ser exconseller del València CF –per la gran compra d’accions que va fer
en el seu moment– compta amb cert suport social per la seua
trajectòria com a mecenes i assessor de l’equip. La implicació en
l’equip de futbol de la ciutat li ha permès reivindicar, en algunes
entrevistes respecte al seu pas per l’equip, la seua faceta “valencianista” pel seu enamorament amb la ciutat i l’equip.
Com a segon actor de l’expulsió del veïnat de la Saïdia es troba l’empresa Inversiones Blue Santorini SL, que ha donat suport
a la petició del Grupo Vértice. Aquesta empresa, dedicada a la
intermediació en l’exercici de la compravenda de tota classe de
finques, locals comercials i industrials, i la promoció i compravenda i arrendament de sòl, urbà i rústic. La seu social d’aquesta
empresa es troba en la mateixa adreça que l’empresa Vértice Russafa SL, de la qual és administrador únic Sesé. En els càrrecs de
Blue Santorini no només apareix aquest com a administrador
solidari, també figura Daniel Cruz Torres. Cruz Torres, a la vegada, és administrador únic de Vértice Bussines Capital Partners
SL, amb seu al mateix lloc que les dues empreses anteriors i
dedicada a l’adquisició, urbanització i parcel·lació de terrenys, a
la promoció i construcció d’edificis i a la compravenda o arrendament d’aquests.
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Com a anteriors administradors solidaris de Blue Santorini SL
que van cessar del seu càrrec el passat 19 de febrer també hi són
Andrés Garcia López i Manuel Vallés Salavert. El primer, vinculat a més de 37 càrrecs en diverses empreses, participa del negoci immobiliari, les entitats financeres, la compravenda de naus
industrials o els serveis forestals (entre altres molts sectors) amb
l’administració d’empreses que es troben al País Valencià, Galícia
o Madrid. Vallés Salavert centra el seu negoci immobiliari –mitjançant l’assessorament, la promoció i la construcció– a Torrent
(l’Horta Sud) a través de les empreses Cartago Vera Ecologia SL,
Ranlupaber SL -on també participa Garcia López- i Moltvall Investments SL.
19 de febrer de 2018
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Benidorm, l’almadrava del
turisme
Un model de negoci al marge de criteris de sostenibilitat imposa el
monocultiu econòmic a l’epicentre de la Marina Baixa i amenaça
l’espai natural de la serra Gelada
Derek Thornell

Fotografia Diego Delso

La comarca de la Marina Baixa –i, en particular, el municipi de
Benidorm– és un dels exemples paradigmàtics del desenvolupament del monocultiu turístic –en paral·lel al creixement urbanístic desmesurat i el seu greu impacte en el medi natural– a l’Estat
espanyol. Un poble que l’any 1950 tenia 2.700 habitants va passar
a ser el principal centre turístic de tot el litoral mediterrani en la
dècada dels anys 60 del segle passat. En algunes guies turístiques
actuals, com ara Visitar Benidorm, se la rebateja com a Beni-York
i s’hi detallen algunes dades reveladores: 300 edificis de quinze
plantes o més, la ciutat de l’Estat espanyol amb més gratacels que
superen els 100 metres d’alçada (26 edificis) o la segona ciutat del
món amb més gratacels per quilòmetre quadrat, només superada
per Nova York.
El turisme apareix a la Marina Baixa a meitat del segle XIX. Famílies adinerades de l’interior de la província, de València ciutat,
de Madrid i de procedència anglesa van arribar a les costes de la
comarca buscant tranquil·litat i les seues platges. Així mateix, els
impressionants paisatges van atraure visitants, que s’allotjaven en
una de les dues posades o a la pensió –amb només deu llits– que
en aquell moment hi havia a Benidorm. Les habitants del municipi també començaren a deixar les seues cases a l’estiu per arrendarles i arredonir així els seus ingressos.
La comarca es va mantindre amb un estil de vida fonamentalment rural fins a l’any 1960, però, a poc a poc, totes les famílies
que històricament havien estat marineres o dedicades a la pesca
van anar convertint-se en promotores, constructores, agents turístics i un llarg etcètera. Segons afirmava Evarist Caselles, actual
president del Patronat de Turisme de la Diputació de València,
en una entrevista amb l’economista valencià Néstor Novell, Benidorm és una indústria turística que ha perviscut gràcies a unes
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tretze famílies, que la van generar i que la mantenen, com són
els Devesa, Zaragoza, Barceló, Amor, Pérez Such o Mayor, entre
d’altres.
Keynesianisme i turisme de masses
El final de la Segona Guerra Mundial va marcar un punt d’inflexió
en tot el continent europeu: es va iniciar una època caracteritzada per unes polítiques econòmiques i socials enquadrades en
el model fordista-keynesià. La Marina Baixa i, en general, tot el
litoral mediterrani es van convertir en territoris importants per a
la implementació d’aquest model a Europa. Serien dos aspectes
els que determinarien el futur de la comarca: un increment significatiu del poder adquisitiu de les classes treballadores europees i
el principi de les vacances pagades, tal com detallen Isidro López
i Emmanuel Rodríguez –de l’Observatori Metropolità– en la publicació Fin de ciclo.
Sols hi havia un problema. Existia l’aïllament d’un règim feixista supervivent que internament es debatia entre dos sectors: el que
s’oposava a un desenvolupament turístic que poguera amenaçar
els fonaments ideològics del règim i el que creia que si el règim no
s’alliberava econòmicament no podria enlairar-se ni integrar-se en
el sistema econòmic internacional. En 1950, la balança s’aniria
decantant cap al costat del segon grup, que, en 1957, va culminar
amb l’eixida dels ministres “blaus” i l’entrada de tecnòcrates al
govern.
Al llarg d’aquesta dècada, una sèrie de reformes –juntament
amb l’entrada de l’Estat espanyol en la comunitat internacional
de la mà dels Estats Units– van provocar una lleugera recuperació
econòmica que no acabava de solucionar els problemes de dèficit
exterior. L’any 1959, amb l’aprovació del Pla d’estabilització es
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va liberalitzar l’economia, però aquesta mesura va provocar un
dèficit en l’apreuament de la pesseta que, a la vegada, beneficiaria l’arribada d’inversions estrangeres. Tant les reformes com els
problemes particulars de l’economia del règim van obrir el camí
al desenvolupament del model turístic i a la consegüent transmutació de la costa mediterrània. I, dins d’aquest nou paradigma, Benidorm passaria a ser un dels primers experiments, segons
desenvolupa l’investigador Ivan Murray en el llibre Capitalismo y
turismo en España. Del ‘milagro económico’ a la ‘gran crisis’.
Pedro Zaragoza Orts, ‘el Visionari’
Pedro Zaragoza Orts, nascut en 1922 a Benidorm, va marxar del
poble després de la Guerra Civil Espanyola i va tornar quan va
morir el seu pare –un capità de la Marina Mercant– per gestionar
l’herència familiar. Després de convertir-se en el cap local del Movimiento, l’any 1951 va ser nomenat –a dit– alcalde pel governador civil de la província d’Alacant Jesús Aramburu.
En 1952 es va tancar definitivament l’almadrava –estructura
costanera dissenyada per a la captura de la tonyina i altres espècies
migratòries–, que havia estat el centre de l’economia del poble,
simbolitzant així el final d’un mode de vida basat en la pesca i
l’agricultura. S’obria la porta a la “modernització” de la mà del
turisme i la construcció. Com a exemple, l’any 1955 passaren per
Benidorm 15.000 estiuejants, sis vegades el nombre d’habitants
empadronades en aquella època.
Una aportació fonamental de Zaragoza, a banda d’apostar per
un turisme per a la classe mitjana en comptes d’un turisme elitista, va ser saber captar el finançament internacional a través dels
operadors turístics. El tracte era senzill. Els operadors turístics garantien un flux continu i creixent de turistes a canvi de controlar
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els preus i de poder influir en les polítiques urbanístiques. I no va
resultar difícil: es va produir una simbiosi absoluta entre les altes
esferes del règim –que hi participaren des del principi–, les elits
locals –que es mostraven encantades– i fins i tot la població local
–que va veure com un bancal passava de no valdre pràcticament
res a revaloritzar-se com mai no haurien pogut imaginar.
Zaragoza, per la seua banda, mai no va abjurar de les seues
conviccions falangistes i va votar en contra de la Reforma Política i
de la Llei de Successió per a la suposada transició democràtica. Va
morir en 2008, i periòdics internacionals –com els anglesos The
Telegraph i The Economist– van publicar pàgines senceres sobre la
seua biografia. L’alemany Die Welt titulava: “Ha mort l’artífex del
turisme de masses a Espanya”. Encara avui, moltes de les constructores més conegudes de la zona continuen lloant la seua tasca
respecte al model urbanístic i al desenvolupament turístic de Benidorm.
“Paco, a on t’han clavat?”
L’altra gran aportació de Zaragoza seria el primer Pla general d’ordenació urbana (PGOU) de Benidorm de 1956. Francisco Muñoz Llorens, el llavors arquitecte en cap de la secció
d’urbanisme de la Delegació d’Alacant del Ministeri d’Habitatge
franquista, va ser l’encarregat de liderar l’equip que elaboraria
aquest PGOU. També hi van participar Luís Rodríguez Hernández, delegat en aquesta zona per la Direcció General d’Urbanisme,
i Pedro Bidagor Lasarte, director general d’Urbanisme i redactor
de la Llei del Sòl de 1956. També en formaven part Manuel Muñoz Monasterio, qui feia la tasca d’inspector regional d’urbanisme
i va aprovar totes les iniciatives proposades; Guillermo Campos,
topògraf del pla, i Pedro Devesa i Juan Jesús Pérez Zaragoza com a
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arquitectes. Mentrestant, a l’ombra de Zaragoza es trobava el seu
secretari municipal, Juan Antonio Baldoví Nácher, un altre dels
caps d’aquest pla.
Segons va explicar el mateix Zaragoza en entrevistes, el de Benidorm fou el primer PGOU a l’Estat espanyol elaborat sobre tot
un terme municipal –ja que el de Barcelona estava circumscrit a
la zona estrictament urbana de la ciutat. El Pla va establir el futur
de Benidorm i de la resta de la comarca, i es va considerar així una
“carta pobla”, ja que, avui dia i en allò fonamental, encara no ha
estat alterat.
El mateix Muñoz Llorens, en una memòria de l’any 1996 sobre el Pla general d’ordenació urbana de la vila de Benidorm de
1955, exposa que quan Zaragoza el va reclutar per desenvolupar
l’experiment urbanístic va pensar: “Paco, a on t’han clavat?”. Els
temors o dubtes provenien tant per la gosadia urbanística com per
la falta de recursos econòmics per a desenvolupar el que l’alcalde
volia –uns diners que es van anar aconseguint amb el pas del
temps a través dels operadors turístics i de mecenes adinerats, normalment relacionats amb el món de la construcció, com Alfonso
Puchades Jou, Luis Mayor, Pepe Fuster, Batiste Ronda o Pepe Enrique, entre d’altres.
Expansionisme vertical
En un primer moment, el Pla pretenia establir una mena de ciutat
jardí de baixa densitat pensant encara en la tipologia de turisme
de famílies adinerades, en un turisme elitista. A continuació, es va
imposar el límit d’altura de cinc plantes per als carrers de més de
catorze metres d’ample i el límit de dues per als carrers més estrets.
La millor mostra que el Pla tenia unes intencions a molt llarg termini són els enormes vials, més propis d’una metròpoli, així com
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les 700 hectàrees que s’hi contemplaven, que encara no han estat
esgotades a causa del creixement vertical de la ciutat.
En les successives modificacions del Pla, i en especial en la
seua refundació en 1963, es van eliminar els límits a l’altura en
l’edificació i el concepte de ciutat jardí va donar pas a un model de
ciutat compacta pensada per al turisme de masses. Tant per l’èxit
turístic com per les pressions d’operadors turístics com ara Ultramar Express –del flamenc Luis Maris–, que ja s’havien assentat a
la ciutat i finançaven la construcció d’hotels. Cal destacar que en
la majoria d’escrits i documents que parlen de l’època no apareixen els noms d’aquests finançadors internacionals que s’assentaren
al municipi. A partir de la dècada dels 60 i 70, i amb la construcció de l’aeroport internacional de l’Altet en 1967, la configuració del model propi de l’actual Benidorm ja estava consolidat i la
construcció d’hotels i apartaments, fins als anys 80, es va disparar.
L’any 1965 la ciutat va alçar el primer gratacel de l’Estat espanyol, amb 94 metres d’alçada i a primera línia de platja, anomenat
Coblanca-1.
Zaragoza Orts va deixar el càrrec d’alcalde en 1967 per passar
a altres funcions de rellevància relacionades amb el turisme dins
la jerarquia del règim franquista. Els alcaldes que el precediren, i
molts dels regidors, s’encarregaren de continuar amb el seu model
–amb més intensitat durant l’etapa franquista–, fins avui dia.
Més recentment, Mario Gaviria –sociòleg de referència en
l’àmbit d’estudi sobre el fenomen turístic– va ser contractat als
anys 70 a Benidorm a través de la Fundació March, a petició de
Baldoví i amb l’objectiu d’elaborar uns estudis sobre característiques i millores ecològiques a les ciutats que s’havien creat arran del
turisme. Gaviria, en una entrevista concedida l’any 2012, va afirmar que els últims responsables de l’alcaldia no tenien la mateixa
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visió estratègica que els seus predecessors, els quals, tot i enriquirse amb el negoci turístic, no havien marxat mai de Benidorm, al
contrari que els seus homòlegs balears o catalans. Gaviria assenyalava també que, per a la supervivència de Benidorm, caldria
atraure i mantindre els hereus de les famílies més adinerades de la
ciutat perquè treballaren i hi invertiren.
21 de febrer de 2018

100

Serra Gelada, el ‘wild-west’
de la Marina Baixa
L’àrea natural terrestre i marítima ha quedat arraconada per
l’expansió d’hotels, urbanitzacions i càmpings. Les entitats mediambientals lluiten per a la seua preservació
Paula Duran

Fotografía Paula Duran

La Costa Blanca és el nom turístic encunyat a la costa mediterrània que compren la província d’Alacant. El Parc Natural de la
Serra Gelada està situat entre els termes d’Altea, l’Alfàs del Pi i
Benidorm, a la Marina Baixa, una comarca que viu sobretot del
monocultiu turístic. Les conseqüències d’aquest sector econòmic
són la principal font de les agressions que pateix el parc. En aquest
sentit, la controvèrsia que ha causat l’anunci de la construcció
d’un telefèric se suma a un llistat d’agressions i il·legalitats comeses dins del parc, algunes d’elles, de les més greus, es produeixen
des de fa més de 50 anys.
El Parc Natural de la Serra Gelada és el primer parc natural
protegit marí i terrestre del País Valencià, inclòs també a la Xarxa
Natura 2000 per ser una zona d’especial protecció per a les aus
(ZEPA). Els importants ecosistemes litorals que alberga, integrats
per fauna i microreserves de flora terrestre i marina, estan acompanyats de la complexitat del seu paisatge, amb coves, penya-segats, dunes fòssils, illes, esculls i praderes submarines. Tot això fa
que siga el parc natural més visitat del país, amb unes 480.000
visites anuals. Un dels grans tresors es troba a la part submarina,
amb les prades de posidònia oceànica –una planta que produeix
tres vegades més oxigen que un arbre, evita l’erosió del fons marí i
serveix d’hàbitat per a les espècies marines. La prada que es troba
al fons marí de la serra Gelada és de les més extenses de la Mediterrània, i el bosc més gran és el de l’Alfàs, distribuït entre aquest
i la badia d’Altea.
Ens endinsem en el parc a través del camí del far, situat dins del
terme de l’Alfàs del Pi, amb membres del col·lectiu Corfoll d’Altea
i amb l’ecologista Richard Barreno, voluntari al parc durant molts
anys i actual coordinador estatal de l’organització ecologista Sea
Shepherd. Barreno explica gran part de les problemàtiques que
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pateix en l’actualitat, oficialment protegit des de la seua declaració
com a parc natural l’any 2005. L’ecologista comença la introspecció amb les agressions més lleus: la pesca furtiva a petita escala
dins de les badies per part de pescadors particulars –sovint sense
llicència–, les restes de productes químics emprats pels caçadors
–ja que al parc hi ha zones habilitades per a la caça– o el llançament d’aigües grises de vaixells particulars a sobre del perímetre
del parc natural marí, entre d’altres. També destaca un problema
molt comú i, segons ell, molt preocupant: la sobresaturació de
les badies del parc per l’aglomeració de vaixells privats a l’estiu i
que, com que no hi ha prou boies ecològiques, decideixen llançar
l’àncora sobre la posidònia oceànica i, com a conseqüència, la destrossen.
Barreno fa èmfasi en el descontrol per l’augment de visites –
sobretot a l’estiu–, la massificació turística, la falta de civisme i el
“tot s’hi val” imperant a la comarca. En moltes ocasions parla de
“wild-west” per referir-se a la situació del parc –tot i la circumstància que en aquest cas la serra es troba a l’est i no a l’oest de
Benidorm–, amb la normalització de les il·legalitats, que ocorren
de manera freqüent, i la dificultat per eradicar-les: “Ací tenim un
problema, tenim molta legislació, per protegir les coses i fer valdre
la llei, però molt poques autoritats”. Un jove de Corfoll parla de
“wild-parc”, en un joc de paraules, i un altre afirma que aquest
escenari s’agreuja per la falta d’operàries o agents ambientals destinades a fer complir la normativa que regula el parc.
Actualment, hi ha un director-conservador del Parc Natural
de la Serra Gelada, que a la vegada ho és del Parc Natural del Penyal d’Ifac, i un tècnic compartit entre els parcs naturals de la Serra
Gelada, el Penyal d’Ifac, el Montgó i la Marjal de Pego-Oliva.
Pel que fa al personal que ha destinat Valenciana d’Aprofitament
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Energètic de Residus (VAERSA) –empresa pública encarregada de
gestionar el parc–, compten amb un educador ambiental i quatre
persones de conservació i manteniment.
ERO i places de designació a dit
Els nostres guies encara recorden els temps en què Isabel Bonig,
actual presidenta del PP valencià, estava al comandament de la
llavors Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient,
des de la qual va decidir, l’any 2011, aplicar un ERO a VAERSA i
deixar només una persona al comandament d’aquest i tots els altres
parcs abans esmentats. Des de l’actual Conselleria d’Agricultura,
Medi Ambient i Canvi Climàtic –comandada per Elena Cebrián,
independent designada pel govern PSPV-Compromís–, assenyalen que l’ERO va anar acompanyat d’un canvi en la denominació
i les funcions del personal destinat als parcs naturals. A més, al
desembre de 2012 el PP va canviar la Llei d’espais naturals protegits per sentència judicial i va eliminar les figures de directoresconservadores, que fins al moment havien de ser funcionàries.
D’aquesta manera va permetre que pogueren optar a la plaça
assessores i no funcionàries, i va reubicar la categoria de directoraconservadora en la peculiar figura de “responsable de dinamització”. Sindicats com la CGT van denunciar, en el seu moment, que
el PP estava suprimint places de funcionariat i creant nous perfils
laborals “fets a mida”, un estratagema que utilitzaven per col·locar
persones afins a dit. És el cas de l’últim responsable de la Serra
Gelada, Carlos Llinares, que ara és alcalde pel PP del municipi
de Teulada (Marina Alta). La figura de directora-conservadora ha
estat restituïda per l’actual Generalitat i, des de fa uns mesos, José
Ramón Viejo González, exdirector del Servef d’Alacant (centre
de formació professional) i, segons confirma l’ecologista Barreno,
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amb experiència dins de l’àmbit de les piscifactories de riu, ocupa
aquest càrrec per la Serra Gelada i el Penyal d’Ifac.
Un xalet fora de normativa i festes il·legals
En una de les corbes que fa el camí cap al Far de l’Albir es pot
albirar la coneguda com a “Caseta del Pescador” o finca de
l’Amerador, ara convertida en un xalet de luxe sobre el qual pesen diversos expedients de sanció urbanística des de l’any 2001 i
una sentència del Tribunal Superior de Justícia (TSJ) valencià de
2004, que deixa la casa fora de l’ordenament del parc, és a dir, que
incompleix la seua legislació per haver-se construït en sòl protegit.
Aquest xalet va ser construït el 1964 dins del parc natural, quan
encara no estava protegit. Propietat d’un empresari de la zona,
conegut pel cognom Borràs, que recentment va decidir iniciar
unes obres per les quals va ser obligat pel TSJ a la seua demolició parcial. D’uns anys ençà, el propietari intenta vendre aquest
xalet en el mercat immobiliari de luxe, tal com va assenyalar fa
uns anys l’Associació Cuidem l’Albir, com la Fira per a Milionaris
de Moscou o Dubai per valor d’uns 30 milions d’euros. Tot això
sense assenyalar l’ordre de demolició parcial que pesa sobre aquest
xalet. A causa d’aquesta obstrucció, la Guàrdia Civil va obrir una
investigació i el va imputar per ocultar aquesta ordre, així com per
fer trampes legals per intentar cancel·lar l’ordre de demolició. Les
diligències del cas van ser instruïdes pels jutjats de Benidorm l’any
2016, pels presumptes delictes de falsedat documental i alçament
de béns, però encara no s’ha celebrat el judici.
Des d’aquest indret també s’entreveu l’illa de l’Olla, un xicotet
arxipèlag situat enfront de la platja de l’Olla d’Altea, que també
forma part del parc natural. A primers d’agost, a Altea se celebra
el Castell de l’Olla, un espectacle de focs artificials que s’organitza
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des de fa uns 30 anys per la Confraria del Castell. Temps enrere,
aquesta funció pirotècnica es feia sobre l’illa, amb el consegüent
impacte ambiental i el risc d’incendi, “els focs artificials dins d’un
parc natural estan prohibits”, destaca Barreno, “ara es fan a la mar
a sobre d’unes plataformes”. Però avui dia encara se’n poden veure
restes. “Hi ha hagut casos en què alguna empresa local ha organitzat una festa a l’illa i s’han quedat a dormir allà. Tot i avisar-los
que això és una activitat lucrativa il·legal, el mes següent ho han
tornat a fer”, denuncia Barreno, que tampoc no entén la percepció
de la gent respecte a una microreserva protegida com és l’illa.
Una piscifactoria de capital nord-americà
Sobre la cala de la Mina i amb vistes frontals al penyal d’Ifac i a la
serra de Bèrnia podem albirar un grapat de taques enmig de la mar:
són les xarxes d’una piscifactoria. La Generalitat, segons comenta
Barreno, que és qui té totes les competències del parc, en el seu
moment va voler posar valor comercial al parc, “però com que la
normativa no permet instal·lar cap restaurant ni permet la publicitat, doncs va autoritzar la instal·lació de piscifactories”. L’explotació
o granja marina, anomenada Basademar, és propietat de la societat
Grupo Culmarex SA, presidida per Pal Angell-Hansen. Culmarex,
de matriu originàriament murciana, actualment és subsidiària de
diverses multinacionals, com són Marine Farms ASA i Cooke Aquaculture Inc, dedicades a la producció mundial de salmó, llobarro i
daurada, amb importants factories a Alaska i l’estat de Washington.
En aquest cas, Culmarex es dedica a la producció intensiva de llobarro i daurada, amb unes 1.250 tones a l’any. Amb el pas dels anys ha
aconseguit permisos de la Generalitat per ampliar el seu perímetre
d’actuació. “Els mercats d’aquestes piscifactories són Carrefour, El
Corte Inglés, Mercadona i els Estats Units”, apunta Barreno.
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El president de la confraria de pescadors d’Altea s’ha oposat en
diverses ocasions a l’activitat d’aquesta empresa, ja que practica
l’explotació intensiva amb l’ús d’antibiòtics com la flumequina
–restringida als Estats Units pels seus efectes sobre les hormones–,
fet que perjudica la pràctica tradicional. “Quan hi ha corrent,
eixos antibiòtics i pinsos, fins i tot peixos, traspassen les xarxes i
entren en la cadena d’ací, i la gent menja peix, si no contaminat
dels residus que van de la refineria que hi ha al port d’Altea, amb
les restes del tractament de les piscifactories”, destaca l’ecologista
basant-se en els estudis realitzats per l’empresa a la zona. Diverses
organitzacions ecologistes també han demanat que es facen estudis d’impacte ambiental a la badia, però la falta de pressupost de
l’equip d’ecologia litoral ha fet inviable la proposta.
De pedrera amb residus a zona d’escalada
L’explotació d’una pedrera per part de l’empresa Orozco Transportes y Excavaciones SL i el posterior i fallit procés de regeneració
seria la pitjor de les agressions a l’espai natural, segons les entitats
ecologistes. Aquesta empresa va desenvolupar activitats per a les
quals no tenia llicència, una de les raons per què va ser clausurada
l’any 1996. L’Ajuntament de Benidorm, encarregat d’adjudicar
i supervisar el posterior procés de regeneració, va ser amenaçat
per la Unió Europea amb nombroses multes per haver permés
irregularitats i vessaments de residus per part de l’empresa Urbaser SA –propietat d’una submarca del Grupo ACS, de Florentino
Pérez–, encarregada directa de la regeneració, i per part d’Orozco,
responsable subsidiària. Posteriorment, la pedrera es va convertir
en una mena de femer il·legal i cap de les dues empreses va dur a
terme la regeneració acordada. L’any 2010, Pedro Orozco Cortés,
propietari de l’empresa explotadora, i Laureano Pérez, el seu soci,
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van ser acusats per l’Ajuntament d’un presumpte delicte contra
el territori, el patrimoni i el medi ambient pel qual els demanaven fins a nou anys de presó. Poc després, un canvi en el govern
de Benidorm va fer que es retirés l’acusació i quedaren exculpats.
Malgrat tot, Barreno assegura que, després de moltes batalles i de
l’esforç d’institucions veïnes com la de l’Alfàs, la zona ja ha estat
regenerada i ara és una zona per a la pràctica de l’escalada.
Una depuradora al límit
Uns quants metres al costat de l’antiga explotació es troba l’Estació
Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Benidorm, amb
una eixida de residus que desemboca en la mar, encara dins del
parc natural protegit. Les pràctiques desenvolupades en aquesta
instal·lació van ser denunciades reiteradament per la llavors portaveu de l’organització Ecologistes en Acció a la Marina Baixa, Erin
Brockovich, sobretot pels desfermats nivells de contaminació dels
seus vessaments a la mar, que provocaven la contaminació de les
aigües del parc natural. Des de l’EDAR asseguren que garanteixen
el tractament de la totalitat de les aigües, i Barreno reconeix que
s’han millorat les instal·lacions però que es tracta d’una depuradora amb capacitat limitada, “no té capacitat per a la quantitat
de gent que ve a Benidorm a l’estiu, on poden arribar a passar un
milió de persones”. La depuradora, feta per processar els residus
de tota la comarca, no disposa de la capacitat per processar totes
les aigües residuals que es creen a l’estiu a causa de la massificació
turística, “pel que obri les comportes i ho aboca al mar”, assegura.
“Hem tingut reunions per fer que es canvie de lloc la depuradora,
però cap municipi vol una depuradora dins del seu terme municipal”, afegeix l’ecologista.
21 de febrer de 2018
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Les oligarquies locals,
un telefèric i un gratacel
intocable
Puchades i Ballester, dues grans famílies que exemplifiquen el poder dels promotors turístics i urbanístics que, segons el moviment
ecologista, posen en risc l’entorn natural protegit de la Marina
Baixa
Paula Duran

Fotografia Paula Duran

L’octubre de 2017, la família Puchades, coneguda pel seu domini en el sector de la promoció turística –Mundo Mar i Aqualandia– i encara més influent en el de la construcció a Benidorm,
va presentar un projecte de telefèric al Parc Natural de la Serra
Gelada. L’esdeveniment, celebrat al saló d’actes de l’Ajuntament
de Benidorm, va comptar amb moltes cares conegudes i gent del
municipi convidada per a l’ocasió. Hi eren l’alcalde de la ciutat,
Toni Pérez (PP), i representants de gairebé totes les formacions
polítiques del govern local, excepte Compromís-Els Verds, que
van declinar la invitació. També hi van assistir alcaldes de diversos
pobles de la comarca, així com una nodrida representació de la patronal hotelera de Benidorm i de la Costa Blanca (Hosbec), entre
la qual hi havia el seu president, Toni Mayor. Va cridar l’atenció
la presència del secretari autonòmic de l’Agència Valenciana de
Turisme, Francesc Colomer (PSPV-PSOE), que va rebre de regal
un calendari de l’empresari promotor.
Mentre es feia la presentació –a porta tancada i amb invitacions marcades–, un grup de manifestants de col·lectius de la
Marina es va concentrar a les portes de l’Ajuntament per protestar contra el que consideren que “serà una nova agressió al parc
natural i seguirà contribuint a la construcció d’un model turístic
insostenible”. Una de les manifestants va denunciar que, “més que
una presentació, sembla una recerca interessada de simpatitzants
amb el projecte per poder pressionar després les institucions”. En
aquest sentit, als centenars de persones que van acudir a l’acte se’ls
va oferir signar un document per donar suport al telefèric, tot i
que posteriorment no s’ha presentat davant de cap conselleria de
la Generalitat. No obstant això, Puchades sí que va parlar amb
alguns càrrecs públics, com ara Julià Álvaro, secretari autonòmic
de Medi Ambient i Canvi Climàtic.
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Uns mesos abans d’aquest acte, Antonio Manuel Puchades,
promotor del telefèric, es va reunir de manera informal amb Álvaro, tal com va informar el diari La Marina Plaza, per tal de
presentar-li el projecte i tantejar les seues reaccions, ja que la
seua aprovació o denegació depén sobretot de la Conselleria de
Medi Ambient. Posteriorment, Álvaro va escriure en el seu bloc
personal –on recull reflexions de totes les reunions que ha fet
cada setmana– que el telefèric podria solucionar certs problemes
d’accessibilitat al parc per la zona de Benidorm, però “les normes
urbanístiques del Parc Natural, el seu PORN, nega explícitament
la construcció d’instal·lacions com la que ens ocupa”. Tot i estar
avisat de la futura inviabilitat, Puchades va organitzar un acte per
exposar una maqueta 3D del projecte i un vídeo de presentació on
exposava tots els favors i mecenatges que havia fet el seu pare, Alfonso Puchades Jou, per Benidorm des de l’època franquista. Amb
tot, cal destacar que l’empresari comptava amb el suport i la cessió
d’una sala per part de l’Ajuntament de Benidorm. “De moment,
un telefèric no encaixaria ni dins del Pla d’ordenació dels recursos
naturals (PORN) ni del Pla rector d’ús i gestió (PRUG) del Parc
Natural”, asseguren des de la Conselleria de Medi Ambient.
Davant les crítiques ecologistes sobre que el projecte no acompleix la normativa vigent, els promotors han afirmat que el parc
natural ja disposa d’un estudi d’impacte ambiental, suposadament
elaborat per la Universitat d’Alacant (UA). “Els estudis d’impacte
ambiental vàlids es fan des d’ací, hi ha una comissió d’impacte
ambiental dins d’aquesta Conselleria que està encarregada de la
seua realització”, asseguren des de Medi Ambient.
Les entitats contràries al projecte tenen esperances que la finalitat dels Puchades només responga a un exercici de pressió cap
a les institucions per tal de donar eixida als terrenys que aquesta
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família té dins del parc natural. I és que la família Puchades, entre
les propietats d’Antonio Manuel Puchades i de Murcia Puchades
SLU, compta amb el 85% de la superfície del parc en el terme
municipal de Benidorm, unes 40 hectàrees. “La part pública que
correspon a Benidorm és només el camí d’accés a la Punta del Cavall, tota la resta està en mans privades”, detalla Barreno.
La petjada dels Ballester
Andrés Ballester Ríos, propietari d’Edificaciones Calpe SA, també
té uns terrenys a la mateixa zona del parc natural. Però, a causa de
la normativa vigent que el regula, tant els Puchades com els Ballester estarien inhabilitats per fer ús de les seues terres. L’Ajuntament
de Benidorm, que no estaria obligat a indemnitzar aquestes famílies per aquesta inhabilitació, ha intentat oferir una solució a ambdós empresaris, els quals han reclamat tindre uns drets sobre les
seues terres. Els suposats drets urbanístics que reclamen aquestes
famílies es remunten al Pla General de l’any 1963, encara en època franquista, que reconeixia aquells terrenys com a urbans. Amb
l’excusa d’aquest pla, el consistori hauria mantingut un conveni
amb els dos empresaris per recompensar-los per les terres inhabilitades. L’Ajuntament de Benidorm, en relació amb aquest fet, no
ha donat cap explicació a la Directa.
Segons informacions aparegudes en la premsa local i provincial, l’última validació d’aquest conveni es va fer l’any 2013 i es
donaven tres anys de termini perquè l’Ajuntament acomplira la
seua promesa. Les principals clàusules, tot i no haver tingut accés
a més informació, raurien en el fet que l’Ajuntament, per compensar que aquestes famílies no poden fer ús dels terrenys protegits, oferís als empresaris una indemnització econòmica o, com a
alternativa, altres terrenys. Han passat els tres anys, el conveni ha
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caducat i els propietaris reclamen el seu dret a edificar mentre que
l’Ajuntament ha de dirimir si el seu pressupost pot assumir tal
indemnització o, per contra, haurà de regalar terrenys públics als
Puchades i als Ballester.
Polèmica construcció de Gemelos 28
La família Ballester també és coneguda dins del món de la construcció i la promoció per ser una històrica. Els germans Enrique
i Andrés, del famós Grupo Ballester, dividit l’any 2004, compten
amb ingressos multimilionaris gràcies a totes les operacions realitzades dins del sector immobiliari. Una d’elles, executada per Edificaciones Calpe SA, actualment és objecte de polèmica. Situades al
Racó de l’Oix, un barri que es fon amb l’inici de la serra Gelada i
on es troben alguns xalets a mig construir, concretament a la Punta del Pinet, Ballester va proposar fer dues torres d’apartaments
de més de vint plantes d’altura. L’obra s’anomenaria Gemelos 28
i estaria situada a pocs metres de la costa. En aquella època es
va demanar permís a Cristina Narbona, ministra espanyola de
Medi Ambient pel PSOE de Zapatero, que va dir que no autoritzava l’obra. Però el TSJ valencià, juntament amb la Generalitat
en mans del PP, va dir que sí i l’Ajuntament va concedir el dret
d’obra. Les torres van acabar de construir-se el 2008, any en què
es van començar a vendre pisos.
Tanmateix, al juliol de l’any 2012, el Tribunal Suprem (TS) va
decretar que els dos gratacels eren il·legals, i va deixar sense cobertura legal l’obra –tot i ja estar construïda i amb un bon llistat dels
seus pisos venuts per preus que oscil·laven entre els 290.000 i els
575.000 euros. Des de l’Ajuntament de Benidorm assumeixen que
es van atorgar les respectives llicències d’ocupació, ratificades així
mateix pel TSJ valencià. Davant aquesta incertesa, l’Ajuntament
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del municipi va sol·licitar reunions amb Maria José Salvador, consellera d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, i
amb la ministra espanyola de Medi Ambient, Isabel Tejerina, les
administracions implicades en l’assumpte. Mentrestant, el passat
mes de novembre el TSJ va ordenar que, per acomplir el que havia
determinat el TS l’any 2012, la Generalitat havia de demolir immediatament les dues torres dels Ballester. A més, va decretar que
seria el Consell de l’actual Generalitat qui s’hauria de fer càrrec
dels costos de la demolició i dels costos de tornar a cada resident
el que va pagar, més un percentatge en concepte d’indemnització.
En el seu moment, Gema Amor –ex-consellera d’Agricultura
pel PP i llavors tinent d’alcalde per Liberals de Benidorm– va defensar els interessos d’Andrés Ballester i va dir que “no hi ha alcalde que s’atrevisca a Benidorm a signar l’ordre de demolició d’eixos
edificis”. A finals de novembre, després de la incisiva decisió del
TSJ valencià respecte a les responsabilitats de l’actual Generalitat, i davant de la revolta provocada en el veïnat dels gratacels, el
Consell ha presentat un recurs de reposició contra la sentència
del TSJ. “Tothom parla que a eixes torres hi viuen àrabs i russos molt rics”, comenta Barreno, “que ara s’hauran d’indemnitzar
amb el preu del pis i un 25% d’indemnització”. L’ecologista també explica com ha escoltat postures que afirmen que enderrocar
les torres tindria més impacte ambiental que deixar-les com estan.
“L’empresa constructora ja s’ha endut els diners corresponents,
els governants d’aquella època ja no hi són i ara qui es carrega el
mort és qui ve darrere. Un retrat molt definitori del que ha estat el
negoci immobiliari”, conclou l’ecologista.
21 de febrer de 2018
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La crisi de l’habitatge aterra
a València
Fons d’inversió i grans tenidors acaparen cada cop més immobles, forçant una pujada del preu dels lloguers i a la recerca
d’arrendatàries amb alt poder adquisitiu
Laia Mas i Giuseppe Savino

Fotografia Lluïso Llorens

Al novembre de 2017 el Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària (API) de València va alertar que la situació dels lloguers al
cap i casal era “especialment preocupant” perquè, segons apuntaven, amb prou feines hi havia pisos disponibles per a llogar i els
que eixien al mercat ho feien a preus molt elevats. Així mateix,
les immobiliàries van advertir que el mercat estava descompensat
per la demanda de persones que no podien accedir a la compra
per motius econòmics. Tanmateix, mig any abans, l’Ajuntament
de València presentava el Pla estratègic d’habitatge, les dades del
qual feien palés que un total de 64.740 habitatges estaven buits
a la ciutat, el que representa el 13,6% del total del parc, i que el
25,9% de la població es trobava en risc d’exclusió residencial. Què
està passant a València amb la qüestió de l’habitatge?
“La problemàtica és molt greu, i existeix des de fa com a mínim vint anys”, expliquen els membres d’El Rogle Mediació i
Advocacia, una cooperativa que treballa en la defensa del dret a
l’habitatge al País Valencià, tant en l’àmbit privat com en el de
les administracions públiques. La qüestió de l’habitatge com a
problema s’ha posat a l’agenda pública valenciana amb especial
èmfasi des de fa un any.
Fa dos anys, el Rogle va rebre l’encàrrec de l’Ajuntament de València per oferir, entre d’altres, serveis jurídics generalistes i aplicar
la mediació i el diàleg a les persones que no poden pagar el lloguer
a grans tenidors –que ostenten la titularitat de més de 1.250 m2
d’habitatge. Fins ara han atés més de 300 persones amb problemes
relacionats amb l’habitatge. “Quan vam començar el projecte no
hi havia coordinació entre la Regidoria de Gestió del Patrimoni
Municipal, la Regidoria d’Habitatge, la Regidoria de Servei Socials i AUMSA, la societat que s’ocupa de gestionar la realització
d’obres i estudis per encàrrec de l’Ajuntament de València i de la
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gestió de sòl i immobles destinats a venda o arrendament”, expliquen les cooperativistes. Però, ara mateix, la situació és diferent:
els esdeveniments han obligat les diferents regidories a treballar
plegades per buscar solucions a un problema que gira entorn de
tres conceptes: especulació immobiliària, lliure mercat i turistificació.
Cap a la pèrdua de drets
En els últims tres anys s’ha reduït l’oferta de pisos de lloguer
disponible a menys de la meitat i pràcticament ha desaparegut
l’oferta d’habitatge assequible: segons l’informe realitzat per al Pla
estratègic d’habitatge, en el portal immobiliari Idealista els pisos
situats en el tram de preus fins a 450 euros es va reduir de 2.093
l’any 2014 a 233 al gener de 2017. Això, sumat a la precarietat
generalitzada de la societat, ha limitat, d’una banda, l’accés de les
persones a l’habitatge i, d’una altra, ha expulsat famílies de les
seues cases, bé per no poder assumir el nou preu del lloguer o bé
perquè les propietàries els han fet fora per a fer reformes o pisos
turístics.
D’aquesta manera, un dret bàsic com és l’accés a l’habitatge
digne, ha passat a convertir-se en un luxe. “Si no tens diners, no hi
tens accés”, apunten des del Rogle. I afegeixen: “Aquesta crisi afecta a totes, la gent que no pot i que no podrà pagar un lloguer són
tant els que viuen en la pobresa absoluta com els que formaven
part de l’antiga classe mitjana”. I és que no només han augmentat
els preus del lloguer, sinó que a més s’han multiplicat les garanties
per poder llogar: el pagament de tres mesos per avançat, la fiança i
un sou estable, a més dels avals corresponents, són les condicions
necessàries per a entrar en pisos, el lloguer dels quals arriba fins
als 800 euros.
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Si fa un temps les propietats dels pisos les tenien els bancs, ara
mateix les posseeixen els fons d’inversió, fet que, asseguren, que
dificulta la seua acció: “Aquests fons tenen les seus legals a Liechtenstein, a les illes Caiman o en qualsevol lloc fora de l’Estat espanyol i és bastant complicat començar una mediació en aquestes
condicions”, afirmen des d’El Rogle. A més, es tracta d’empreses
amb menys escrúpols dels que tenien els bancs: “Amb tota la campanya de la Plataforma d’Afectades per la Hipoteca i de les indignades, els bancs van començar a tindre problemes d’imatge i es
preocupaven per això. Però als fons d’inversió sembla que no els
preocupa gens ni mica tindre mala fama”, asseguren. I així ho confirmen les seues maneres d’actuar, que en cap cas tenen en compte
les circumstàncies de les persones que habiten els pisos.
Teixits socials en perill imminent
En la mateixa línia, Hipnopèdia Urbana, una plataforma interdisciplinària constituïda amb la finalitat de vincular l’àmbit de
l’arquitectura amb el de l’educació, també alarma sobre la situació actual: “València no està en un cas tan extrem com Barcelona, Lisboa o Venècia, però ja es fa necessari reflexionar sobre
què pot arribar a passar si no es posa fre al procés de turistificació imminent”, adverteix Carol Juan, investigadora en matèria
d’habitatge de la plataforma. Segons les arquitectes, es tracta de
processos que solen actuar de manera rapidíssima, i afegeixen que
“a València podem acabar ben prompte en una major segregació i
expulsió dels col·lectius de rendes més baixes a la perifèria a causa
de l’especulació immobiliària i de l’arribada creixent de grups de
consumidors estrangers”.
També defensen que el model urbanitzador i la societat estan
lligats a través d’una relació causal i recíproca, és a dir, que el
124

model urbanístic és un producte social i a més és un socialitzador potencial. “El cas de la ciutat de València no escapa d’aquesta
teoria: la turistificació de certs barris, com el Carme, Russafa o
pròximament el Cabanyal, és conseqüència d’un model de ciutat
que esdevé segregador per nivell de renda, per ètnia, etcètera”,
expliquen. A través de fortes inversions públiques i privades en
aquests barris concrets, s’ha produït un increment del valor d’ús,
tant residencial com turístic, del parc d’habitatges. En resum, s’ha
atés al valor de canvi en detriment del valor d’ús respecte a un dret
bàsic, com és l’accés a un habitatge digne.
Però l’especulació no afecta només un pla purament econòmic,
també “trenca els teixits veïnals i les xarxes socials que s’havien
format durant dècades i transforma la configuració del veïnat del
barri generant noves disputes i aliances per l’espai urbà”, com explica el doctorand Hernan Fioravanti, que estudia el procés de
transformació al barri de Velluters en els últims 25 anys a la Universitat de València. Segons detalla, quan les veïnes són expulsades
de les seues cases, sovint es veuen obligades a abandonar els barris
on viuen, per l’augment dels preus del lloguer, i passen a ocupar
barris més perifèrics, de manera que trenquen amb part de la vida
que tenien i es desfà l’entramat social dels barris.
A més a més, s’està consolidant el fenomen del reagrupament
familiar: molta gent es veu obligada a tornar a les llars familiars.
“Poden arribar a viure fins a huit persones en un pis amb tres
habitacions i un bany”, expliquen les membres d’El Rogle. Però
és aquesta, la de les relacions personals i socials i de les emocions,
una qüestió que no entra en cap projecte de les empreses immobiliàries i els fons d’inversió.
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Pegats i entrebancs institucionals
Davant aquesta situació, el govern de l’Ajuntament de València
s’ha vist obligat a posar-se les piles i a pensar iniciatives que
tracten de regular l’habitatge i que intenten posar les persones al
centre, tal com apuntaven en els seus programes electorals durant
la campanya de 2015, any en què el Partit Popular va perdre el
consistori després de 25 anys governant-hi. Ara la competència
d’habitatge recau sobre València en Comú, partit que governa
en coalició amb el Partit Socialista del País Valencià i amb
Compromís.
“Quan vam arribar a l’Ajuntament no hi havia absolutament
res fet ni pensat pel que fa a la regulació de l’habitatge a València”,
explica Maria Oliver, regidora delegada d’Habitatge. “Però la realitat és que el marge de maniobra que tenim les administracions
locals per a fer projectes en aquesta matèria és molt limitat”. La
regidora es mostra receptiva i d’acord amb la majoria de les demandes que fan els col·lectius socials –com Entre Barris–, però es
justifica en què amb les lleis que existeixen actualment –tant en
l’àmbit espanyol com en l’europeu– els governs locals hi tenen
molt poc a fer. I posa com a exemple el cas de la Llei de funció social de l’habitatge que va aprovar la Generalitat Valenciana i que,
posteriorment, va ser suspesa pel Tribunal Constitucional.
A més, segons Oliver, “des que el govern espanyol va aprovar la
Llei d’arrendaments urbans (LAU), s’ha dificultat molt més regular tot el tema de l’habitatge”. Aquesta llei ha fet que les llogateres
perden part dels seus drets, per exemple, permetent que els preus
del lloguer augmenten de manera independent de la pujada del
IPC, de manera que les propietàries poden fixar els preus que vul126

guen, independentment de la seua evolució general. I també els ha
fet perdre el dret d’adquisició preferent. “Aquesta llei desregula el
preu del lloguer i posa l’habitatge com un objecte més del mercat,
quan en realitat és un dret”, lamenta Oliver. I apunta que això ha
permés que la pressió turística haja fet pujar lliurement els preus
del lloguer.
Per tractar de pal·liar la situació, el consistori ha aprovat recentment el Pla estratègic d’habitatge. Aquest ha permés la creació
d’un programa de captació d’habitatges desocupats per cedir-los
en lloguer assequible, així com la creació d’un registre únic de
demandants d’ajuda i habitatge de lloguer social. A més, ha servit
per a fer una radiografia de la situació de l’habitatge al cap i casal
valencià, amb l’elaboració d’un informe que posa sobre el paper
com és d’alarmant la situació. “És una qüestió dels models de ciutats que volem construir, de si volem posar al centre les persones
o les empreses i els seus beneficis econòmics”, insisteix la regidora.
Però malgrat la bona voluntat manifesta, des dels col·lectius
socials no abandonen la crítica a l’Ajuntament. El Rogle opina
que les polítiques que s’han implementat són “de servei social i no
arriben a tothom”, motiu pel qual continuen fent pressió. “Actualment hi ha més pressió cap a l’Ajuntament per part de la ciutadania i la PAH està bastant activa”, expliquen, tot i que lamenten
que els mitjans de comunicació de masses ja no evidencien aquesta problemàtica com ho van fer anys enrere.
20 de març de 2018
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Les trampes de la febre del
lloguer
L’aparició massiva de cartells en cerca de comprar pis pels carrers
de la capital del Túria augura un procés de revalorització i turistificació dels seus barris
Paula Duran

Fotografia Irene Esteban

Són les huit del matí d’un dia qualsevol a València. Carme travessa mig adormida els carrers del barri de Benimaclet de camí
a la feina, però alguna cosa li crida l’atenció. Hi ha un patró que
es repeteix per totes les parets, són folis blancs fotocopiats amb el
mateix missatge estampat: un nom, un número de telèfon –suposadament d’un particular– i un missatge, “Busque comprar pis
ací al barri”, acompanyats d’un dibuix que sembla una cara feliç.
Tornant de classe, Ivan troba la mateixa escena pels carrers del barri de Torrefiel. Gina agafa la bici per anar a treballar a la platja de
la Patacona d’Alboraia, molt a prop de la platja de la Malva-rosa
de València, i, en arribar, troba els mateixos cartells però amb un
altre estil. La petició és la mateixa, comprar pis al barri, però els
telèfons i els noms varien.
Passen els mesos i cada vegada més barris s’omplin d’aquests
cartells: el Cabanyal, el Carme, Russafa, Campanar, Velluters, Favara, Malilla, la Saïdia, Benicalap, Ciutat Jardí, Patraix... La varietat de noms augmenta, tot i que tots ells –els de les suposades
persones que busquen comprar pis– sempre són de dona (Antonela, Maria, Anastasia, Cloe, Rubí, Irina, Carol...). Els telèfons,
en canvi, són la dada més cridanera. Mentre que els noms i el
disseny de les fotocòpies varien segons passa el temps, els telèfons
sempre són tres. “És cridaner que una particular, Antonela, busque comprar pis a Benimaclet i a Malilla, o té molts diners o no
és un particular”, comenta Carme, que cada dia ha de passar per
aquests dos barris, “però és més cridaner que Antonela, Maria i
Sofia busquen comprar pis a Benimaclet amb diferents dissenys de
cartell però amb el mateix telèfon. Si volen tants pisos, com poden
fer una publicitat i un disseny tan precari?”.
Però empaperar barris amb la petició de comprar pis no és un
fet que només ocorre a València, també passa a barris de ciutats
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com Barcelona. Una investigació anteriorment publicada a la Directa va destapar el negoci immobiliari que hi havia darrere de
cartells apareguts al barri de Sants, amb un missatge i una manera
de procedir publicitària molt similar a la de València. Els processos de revalorització immobiliària de certs barris de València, tant
per la demanda turística com per la seua elitització, han estat al
punt de partida d’aquesta investigació. Per tal d’esbrinar qui hi ha
darrere d’aquests cartells, diverses persones van crear uns quants
perfils de propietàries fictícies i van telefonar als tres números en
qüestió, amb l’excusa d’un fals interés a vendre pisos que es quedaven buits o els acabaven d’heretar.
Empreses amb pell de particulars
A l’altra banda del telèfon, d’entrada, van respondre pel nom de
l’anunci; però, poc després, a mesura que avançava la conversa,
van confirmar-ne un altre. Darrere d’aquests números no hi havia cap Antonela, ni Maria ni Cloe, hi havia una agent immobiliària de l’empresa Molmar Gestion Inmobiliaria e Hipotecaria
S.L., una reconeguda agència immobiliària amb seu al primer
número del carrer de la Justícia de València, administrada per
Juan Francisco Molina Martí i dedicada a la compra, venda i
lloguer d’immobles des que va iniciar la seua activitat a la ciutat
l’any 1993. L’agent, que en tots els casos demostrava tindre molt
poca paciència, demanava saber on era el pis i per quin preu es
volia vendre, mentre que les seues característiques semblaven no
importar-li. Tampoc no va tardar gaire a afirmar que, abans de
comprar-lo, el pis ja el tenien venut: “Jo et venc de seguida el pis
perquè ja tinc un client de Feria Urbe que m’ho paga al comptat,
per això he hagut de publicitar urgentment que buscava comprar pis, per bústia i tot”.
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A les xarxes socials trobem una allau d’opinions negatives sobre aquesta empresa, que la titllen d’“estafadora” i “mentidera”,
i on s’assenyala que enganyen venedores i compradores. Un dels
afectats explica com va donar a Molmar l’exclusiva sobre el seu
pis perquè l’agent li va assegurar que el vendrien durant la Feria
Urbe, instal·lacions de la qual va visitar i on no va trobar el seu pis
anunciat. “Ningú en sabia res”, afirma. Altres testimonis exposen
que tant a l’hora de comprar pis com a l’hora de vendre’n es fan
passar per particulars, estratègia que sembla aportar confiança a
la potencial clientela, a causa de la mala imatge generalitzada dels
actors immobiliaris per la seua trajectòria especulativa i antisocial.
Segons detalla una altra afectada amb qui ha pogut parlar la
Directa, i que ha preferit ocultar la seua identitat, Molmar va
intentar comprar-li el pis per un preu inferior al que demanava:
“Vaig posar un preu raonable però el comercial em va pressionar
perquè el rebaixara, cada dia em telefonava unes cinc vegades per
dir-me que ho fera perquè, si no, no el vendria”. La percepció
d’aquesta afectada és que “són uns avassalladors. De 100 pisos que
deuen perseguir a la setmana, se’n deuen quedar 20, els amos dels
quals, com a norma general, seran gent major o gent sense temps
i amb poques ganes d’escalfar-se el cap o de buscar alternatives a
l’hora de vendre”. Molmar, per la seua banda, compta amb altra
matriu, Molmar Multiservicios SL, amb la qual es cobreix les
esquenes, ja que està dedicada a l’assessorament jurídic i financer
de totes aquestes operacions.
Degoteig incessant
Passen els mesos i la pressió al veïnat de diferents barris per tal
d’acaparar pisos es manté. Tot i que els cartells per comprar pis
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ja no són tan freqüents, les immobiliàries continuen la seua recerca d’habitatges de segona mà amb altres tècniques de màrqueting. Recentment s’han detectat grups de compradores en nom
d’immobiliàries que, porta per porta, s’han dedicat a consultar
i tantejar quin percentatge del veïnat d’un edifici està disposat a
vendre el seu pis.
Així mateix, s’ha tornat freqüent trobar les bústies d’una mateixa finca atapeïdes de pamflets d’immobiliàries que, amb la premissa de fer “un bon negoci”, proposen valorar i comprar el pis a
tot el veïnat. És el cas de Primer Grupo Gran Via, una de tantes
agències immobiliàries que pertany a la corporació empresarial
Primer Grupo, dedicada a la intermediació immobiliària a València des de fa més de 25 anys. Aquest grup, abans que entrara en
fallida una de les seues principals matrius, va ser el promotor del
naixement del node valencià de la patronal del sector immobiliari,
l’Associació Empresarial de Gestió Immobiliària (AEGI) al País
Valencià.
Amb tot, segons dades del Ministeri espanyol de Foment, la
compravenda de pisos de segona mà a la ciutat de València està
experimentant un auge exponencial, molt per damunt de la de
pisos nous, des que aquesta activitat quedara estancada durant els
anys posteriors a la crisi immobiliària del 2007.
Cap a una segona bombolla immobiliària?
“Urbe, la fira immobiliària del Mediterrani” és una exposició comercial que se celebra al recinte de Fira València, on les empreses
mostren les seues millors promocions sobre la capital valenciana
i altres parts del territori valencià. Al novembre de l’any passat es
va celebrar la 21a edició, amb el doble d’empreses participants i
en un ambient de joia per la quantitat de promocions presenta134

des respecte a l’escassetat mostrada anys anteriors. Als expositors
es trobaven les principals promotores, immobiliàries, assessores
i constructores que actuen a València, a més d’altres agents institucionals i sectorials. L’actual president d’Urbe, Juan Bautista
Valero Merino, és un conegut empresari del món valencià de la
promoció immobiliària i la construcció. Valero Merino també va
estar present a la fira a través del seu grup Firmus –creat a partir
de la matriu Investalon SL, que compta amb més de 19 milions
d’euros de capital social.
Durant el cap de setmana que va durar la trobada, l’elit empresarial va posar de manifest la recuperació econòmica que està
vivint aquest sector, auge que preveu que es mantindrà durant
cinc anys. Tot això deu anys després de ser protagonista d’una
crisi econòmica que ha estat bastant més dura i persistent al País
Valencià a causa del monocultiu immobiliari com a principal font
de riquesa, seguida del turisme. En aquest cas, la remuntada s’ha
iniciat –des de fa uns anys– per l’aposta sobre aquest mercat de
fons d’inversió estrangers, principalment americans, que actuen
acompanyats d’empreses locals. Exemples són Aedas Homes i Aelca, ambdues amb seu a Madrid però amb diverses promocions a
barris de València com Campanar o Patraix, la primera propietat
del fons Castlelake i la segona de Värde Partners.
El renovat interés per invertir en el sector del taulell per part
d’agents externs i locals ha provocat la revalorització i l’augment
del preu del sòl i, per tant, del preu de l’habitatge en barris com
Patraix, Campanar, Malilla, Benicalap o Quatre Carreres, entre
d’altres. Però aquest preu ha augmentat no només al País Valencià,
sinó també a la resta de l’Estat espanyol, amb preus similars als
que hi havia abans de la crisi. Tot i l’alerta de risc d’una possible
nova bombolla per part d’alguns actors del sector, agrupacions
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com la Federació d’Empreses Promotores i Agents Urbanitzadors
valencians (Feprova) asseguren que no existeix aquest risc. Actualment, València viu un repunt en el nombre de projectes immobiliaris, promocions i rehabilitacions.
El negoci del lloguer
Segons un estudi elaborat per la consultora CBRE –amb seu central a Los Ángeles, els Estats Units–, encarregada de prestar tota
mena de serveis al sector immobiliari, l’habitatge ja es considera
un actiu financer segur a l’Estat espanyol, que, hui dia, genera
una rendibilitat que pot arribar a ser potencial. Tot i la necessitat
de vendre les promocions de nova obra que s’estan realitzant a la
capital del Túria –moltes d’elles exposades durant la fira Urbe–,
algunes empreses no han dubtat a ficar-se dins del negoci del lloguer. És el cas de Firmus Apartments SL, administrada per Valero
Merino, que està dedicada al lloguer turístic d’apartaments sota
el nom comercial de Pio XXI Apartments Valencia i que compta
amb un portal, estil Airbnb, específic per a aquesta activitat.
Així mateix, el rastre que ha deixat la inversió estrangera amb
la compra d’habitatge, i l’exemple que mostren en destinar-lo a
lloguer turístic, ha fet que empreses locals seguisquen les seues
petjades, a la recerca d’habitatge, amb la intenció de fer el mateix,
com és el cas de Molmar. La rendibilitat dels contractes per a estades relativament curtes és tan alta que ha reforçat l’atractiu de
l’arrendament, tant per a la inversió local com per a l’estrangera.
No obstant això, la necessitat de disposar d’habitatge per llogar
a llarg termini no sembla una prioritat per a les empreses propietàries d’aquests pisos, qüestió que repercuteix negativament en
certs drets bàsics.
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En la mateixa línia, l’Associació d’Empreses Promotores de la
Província de València fa un mes va organitzar una jornada en la
qual exposava que hi havia tres incentius fiscals per a l’empresariat
immobiliari, tots ells centrats en l’arrendament: les entitats
d’arrendament d’habitatge, les societats d’inversió immobiliària
i les socimis (societats anònimes cotitzades d’inversió immobiliària). La reflexió final de la jornada incidia en les socimis, ja que
estan convertint-se en un nou boom entre capitalistes internacionals i grans grups immobiliaris per traure un elevat rèdit econòmic a l’activitat de llogar pisos, sobretot per a ús turístic, i incitava
les empreses familiars a sumar-se a les ja existents o a endinsar-se
en la creació de noves. I és que aquestes societats estan sent considerades les protagonistes del renaixement del sector immobiliari.
Tot i haver-hi un bon grapat de socimis que són propietàries
d’habitatges als Països Catalans, la família valenciana De Andrés
Puyol va ser la primera a crear-ne una, anomenada Medcap Real
Estate Socimi, l’any 2016 i a través de l’aportació de la seua empresa Inversora del Reino de Valencia SL, actual Inversora Tyris
Holding SL.
20 de març de 2018
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Resposta de l’Administració
o revolta de la ciutadania
Paula Duran, Laia Mas i Giuseppe Savino

Fotografia Lluïso Llorens

Davant tota aquesta situació, quin futur espera a la ciutat de València? Encara hi ha temps per aturar la dinàmica voraç que ja
s’ha instaurat en ciutats com Barcelona o Venècia? La majoria de
veus coincideixen en la idea que estem en un moment clau, en
què si no s’adopten mesures dràstiques i amb rapidesa, el futur de
l’habitatge a la ciutat podrà quedar totalment venut als interessos
del mercat i dels fons d’inversió. La regidora d’Habitatge, Maria
Oliver, coincideix a afirmar que “la dinàmica de l’especulació immobiliària és creixent i avança de manera molt ràpida”, i considera
que amb les forces polítiques que ocupen actualment el govern
espanyol no es podran desenvolupar gaires més iniciatives per a
aturar-la. “Si no donem una resposta política, finalment serà la
revolta social la que obligarà a canviar aquesta situació que ja comença a ser insofrible per a molta gent”, sentencia Oliver.
No obstant això, des dels moviments socials insisteixen que
es podrien adoptar mesures que aturaren aquesta bombolla. La
plataforma ciutadana Entre Barris, la més destacada a València
en la lluita pel dret a un habitatge digne, destaca cinc punts pels
quals creu que haurien d’apostar les administracions per a posar
fre a l’especulació creixent i a l’expulsió de les veïnes. Aquests serien la regulació restrictiva dels apartaments turístics, la creació
d’un parc d’habitatge públic, l’establiment del preu del lloguer,
l’aturada dels desnonaments i els desallotjaments i l’impuls de les
cooperatives d’habitatge.
Per a les cooperativistes del Rogle, la solució passa a través d’una
“coordinació efectiva entre regidories amb competències relacionades en la matèria i AUMSA”, una proposta que està present
en el nou Pla estratègic d’habitatge 2017-2021 de l’Ajuntament
de València. Des d’El Rogle apunten que “fer efectiu aquest
plantejament ja seria un bon punt de partida”. I afegeixen que
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l’Ajuntament hauria de numerar tots els habitatges buits que hi
ha a la ciutat, tant els públics com els privats, i apostar per un pla
social d’habitatge. Així, segons apunten, es podria fer una campanya perquè es llogaren les cases buides a un preu accessible o
amb polítiques d’ajuda institucional. “També podrien desafavorir
d’alguna manera els bancs que no cedeixen el parc d’habitatge
buit”, opinen.
Amb valentia i peus de plom
L’arquitecte i professor d’urbanística i ordenació de territori a la
Universitat Politècnica de València Fernando Gaja, critica els processos que segueixen les administracions públiques per a la requalificació dels barris que comencen per millorar l’espai públic.
“Eixa inversió té un efecte positiu, sens dubte, perquè millora
l’espai; però té un risc i és el d’encetar dinàmiques de gentrificació,
perquè revaloritza els immobles i, com a conseqüència, comencen
a incrementar els preus de l’habitatge”, descriu Gaja. Tant és així
que hi ha casos a València en què el simple anunci de millores al
barri ja ha provocat aquesta revalorització, com és el CabanyalCanyamelar. És per aquesta raó que Gaja aposta perquè abans de
tot hi haja un control sobre la política d’habitatge: “Si no, tot el
que faces, pot tindre un efecte boomerang, contrari al que busques, i això és el que està passant a València”.
Respecte a les mesures institucionals, Gaja també és crític amb
la postura de les administracions públiques per haver pres, en els
millors dels casos, un paper regulador o passiu. Segons l’arquitecte,
l’Administració hauria de ser un agent urbà dinàmic comparable
als promotors, “no pot ser només un àrbitre, ha de ser un agent
social, econòmic i urbanístic amb una intervenció significativa,
no simbòlica”. Com a exemple posa la ciutat d’Alacant, on des de
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l’any 1981 existeix el Patronat Municipal de l’Habitatge per tal de
construir pisos per llogar-los després a preus assequibles i donar
així una resposta a la demanda social d’habitatge. “Està clar que
és una solució reduïda i que cal ampliar l’abast de la intervenció,
però demostra que hi ha mecanismes econòmics, legals i administratius per fer-ho”, afirma convençut, “i ara que València ha
sanejat el dèficit seria moment de plantejar-s’ho, perquè ja han
perdut tres meravellosos anys”. Per tal de pal·liar la turistificació,
Gaja suma a aquestes mesures el fet de controlar i limitar la quantitat d’oferta d’allotjament turístic que pot haver-hi a la capital,
“aspecte que ja s’està treballant a Barcelona a través del Pla especial
urbanístic d’allotjament turístic (PEUAT)”.
Les membres del col·lectiu d’Hipnòpedia Urbana, per la seua
banda, apunten que “és complicat que els poders públics se situen
en una posició que seria radicalment contrària a les dinàmiques
del mercat immobiliari”; afirmació que podria donar pistes per
entendre per què no s’ha demostrat un interès –a l’alçada dels
creixents indicadors d’especulació immobiliària– per solucionar
el problema de l’habitatge. “La frenada d’aquest procés sols pot
venir de la mà de la planificació, d’una estratègia integradora i integral que adapte el parc d’habitatge de València a les necessitats i
a la demanda de les persones”, afegeixen. Segons la seua visió, cap
model d’habitatge –ni cooperatives, ni VPO, ni habitatge social–
ni cap instrument urbanístic reduccionista poden ser la solució a
un problema global de ciutat, i encara més si es plantegen com
a solucions individuals i aïllades. Finalment, tot coincidint amb
molts altres agents dels moviments socials valencians, apunten:
“Si l’estratègia no sorgeix de l’Administració pública, haurà de
sorgir de la ciutadania afectada i organitzada”.
20 de març de 2018
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El barri de Carolines Baixes
d’Alacant celebra el seu
propi funeral per mostrar
l’abandó institucional
La Coordinadora de Carolines (CoCa), agrupació de diverses
associacions del barri alacantí de Carolines Baixes, ha celebrat un
soterrament simbòlic a ritme de jazz per a denunciar l’estat de
degradació que pateix
Mateo Martínez

Fotografia Edu Dobeson

La grisor del dia era l’acompanyament perfecte per a la celebració
d’un funeral. Les veïnes, vestides de dol, vetlaven al mort, que
no és un altre que el barri alacantí de Carolines Baixes. És així
com la Coordinadora de Carolines (CoCa), que aglutina representants de tot el teixit associatiu del barri, des de comerciants
fins a col·lectius de migrants, va decidir denunciar l’estat del barri,
celebrant un funeral a l’estil de Nova Orleans, sota el lema “Carolines R.I.P. - Renaix I Palpita”.
La comitiva va fer un recorregut pel barri, recordant tot allò
que ja no hi és i denunciant l’estat de degradació en què es troben els seus carrers. El mestre de cerimònies, amb barret alt, començava la crida al carrer de València, tocant la plaça Palmeretes
(plaça Castellò), cridant ben alt: “¿Quién te ha visto y quién te ve?”.
Tan estranya comitiva cridà l’atenció del veïnat que treia el cap
pels balcons de finques amb bastants cartells penjats de venda i
lloguer. Un parell de turistes perduts en aquesta zona de la ciutat, lluny de l’itinerari turístic habitual, miraven estranyats i feien
fotos de l’espectacle sense entendre gaire bé què era el que estava
passant. “Mort? Però si està ben viu”, amollava una veïna en veure
l’ambient festiu i la sàtira amb la qual els col·lectius del barri havien decidit eixir als carrers per a protestar.
La marxa fúnebre passà per solars abandonats, cases tapiades i
comerços tancats entre la brutícia quotidiana d’una ciutat on, segons denuncia bona part del veïnat, la concessionària encarregada
de la neteja, UTE Alicante, fa anys que incompleix les condicions
del contracte sense que el consistori siga capaç de posar-hi remei.
Però Enri, acompanyada de Fini, ambdues de l’Associació de Veïnes de Carolines, no donen cabuda a la resignació. “Aquesta acció
és una forma de cridar més l’atenció i fer-nos visibles”, ens contaven, “per una part, per a denunciar la deterioració i abandó en
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què es troba el barri i, per altra banda, reivindicar que es poden fer
coses per a ressorgir una altra vegada, fer-nos escoltar”. Somrient
i reivindicativa, continuava, “ens estem menejant molt, som las
moscas cojoneras d’Alacant, crec que no ens falta tocar cap porta ni
ningú amb qui reunir-nos”.
Per exemple, expliquen, han estat reunides amb l’Ajuntament,
que ha canviat de signe recentment (l’ha recuperat el PP després
de dos anys a mans del PSPV amb el suport de Guanyar Alacant i
Compromís), per a discutir la polèmica aplicació de l’EDUSI (Estrategia de Desenvolupament Sostenible Integrat). Emmarcat en
el programa europeu FEDER, aquest pla planeja la dinamització
de l’espai cultural Las Cigarreras per a influir sobre la zona de la
ciutat que va del mont Benacantil al mont del Tossal, és a dir, els
barris de San Antón, el Mercat, Carolines Baixes, Campoamor i
els voltants de la plaça de Bous. Mentrestant, segons l’últim informe del portal immobiliari idealista.com, a pesar que el preu de
l’habitatge continua sent en aquesta zona el més barat de la ciutat,
ja hi ha hagut una pujada del 6’9% l’últim any, un 1’9% només
el primer trimestre del 2018. “EDUSI sí, pero no así”, resava un
dels cartells que acompanyen el mort.
Però, com dèiem, no tot era desencís. A banda d’un acomiadament formal del barri tal com va ser, la comitiva també encoratjava als comerços que resisteixen i donava la benvinguda als
“valents” que han obert recentment. Sento, de l’Hort Comunitari
de Carolines, ens comentava que “això és un soterrament simbòlic del barri perquè està en un estat de decadència i degradació bastant important, però també volíem homenatjar a tots els
veïns, col·lectius i negocis que estan resistint a aquesta degradació
i que són els que permetran renàixer». I precisament són projectes
com l’Hort Comunitari, que celebra aquest dia també nou anys
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d’existència, els que estan donant vida a un barri en estat terminal.
“Cuando la alcadesa ponía setas, ellos ponían macetas”, comenta el
mestre de cerimònies abans que la comitiva cante per a celebrar el
seu aniversari.
“Destacaria la xarxa de solidaritat que s’ha creat al voltant
de l’Hort”, comentava Sento. “L’Hort és un espai de possibilitat. Començarem plantant verdures, però no es tanca a res, i així
s’integren totes les lluites quotidianes del barri”. Paregut a com ho
deia Enri, “l’Hort ha sigut l’argamassa, com un interlocutor, de
tota la resta de col·lectius del barri”.
La jornada va tancar amb un dinar popular a l’Hort de Carolines al qual es van apropar gran quantitat de veïnes, fent palesa la
força del teixit associatiu al barri. Com ens deia Enri, “al cap i a
la fi, qui et dona suport és el veïnat”, l’únic capaç de fer renàixer
el barri.
2 de maig de 2018

150

El Grupo Vértice vol
expulsar les veïnes d’un
edifici que ha adquirit
al barri del Cabanyal de
València
Al bloc només queden quatre llogateres, dues d’elles de renda antiga. Col·lectius veïnals i entitats en defensa del dret a l’habitatge
denuncien les operacions de grans tenidors, com és la nova societat propietària de l’immoble
Giuseppe Savino

Fotografia Brenda Alós

El 31 de maig de 2017 l’empresa Barcelona Ocean View SL, part
del conglomerat empresarial del Grupo Vértice, comprava mitjançant escriptura pública el bloc d’habitatges situat al número
88 del carrer Vicent Brull del barri del Cabanyal de València. Una
carta els informava que l’empresa havia comprat tot el bloc i a partir d’aquest moment la propietat de l’edifici era seua. L’edifici es
troba a tocar del Mercat del Cabanyal, a la zona del Canyamelar,
una de les zones amb més interès dintre el procés de gentrificació
que viu el barri.
El bloc d’habitatges compta amb un baix comercial i nou habitatges, on només queden quatre llogateres vivint. De les quatre
llogateres, dues tenen contractes de renda antiga, per tant no podrien ser expulsades de manera immediata. De les dues restants,
una manté un contracte amb règim comú, Carmen Zaragoza, i
l’altre, Jesús Bellido, té un contracte de renda antiga subrogat per
la seua mare amb pròrrogues de renovació anuals.
Zaragoza ha viscut sempre en aquella casa amb els seus pares,
“en un cinqué sense ascensor”. “Em vaig quedar sense feina ara fa
cinc anys, no tinc cap ajuda institucional, sóc una dona soltera,
sense fills i amb més de 50 anys. És quasi impossible trobar una
feina estable”, descriu. “Per això depenc tant del barri i de la gent
que viu ací. Sense elles no podria netejar escales, cuidar majors
i fer aquelles petites feines que em permeten sobreviure”. Tot i
això, la seua situació és molt precària i afirma que “si no fóra pel
meu pare que em paga les despeses del mòbil i per a un amic que
m’ha deixat el seu cotxe, no podria viure”. “Tinc una casa al Racó
d’Ademús però s’hauria de reformar tota i no tinc els diners per
fer-ho. No puc anar-me’n d’ací, tinc tota la xarxa relacional, tots
els amics, i les xicotetes feines que faig són gràcies a aquesta gent.
Si vaig a un altre lloc qui m’ajudarà en el dia a dia?”, es pregunta.
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Bellido està vinculat a l’edifici des de fa 56 anys. “Aquesta va
ser la casa de ma mare i no he rebut cap comunicació per part de
l’empresa al marge de la carta. Sé el que m’expliquen les veïnes.
De fet seguisc pagant el lloguer en el mateix compte corrent que
abans, no en el nou”. El llogater ha viscut tota la vida al barri, la
major part d’ella en el número 88 de Vicent Brull. Després d’un
matrimoni fallit, en l’actualitat paga la meitat de la hipoteca de la
casa on viuen la seua exdona i les seues dues filles i dues pensions
de manutenció.
La compra d’edificis sencers i l’expulsió del seu veïnat a la ciutat de València per part de grups inversors comença a ser una
constant. De fet, el Grupo Vértice és el mateix que està expulsant
a més de 50 veïnes d’un edifici del carrer Fra Pere Vives al barri de
Saïdia, tal com va denunciar la xarxa veïnal EntreBarris ara fa uns
mesos. Alhora, aquest cas es suma a les expulsions consumades a
Ciutat Vella o Russafa, com és el cas de l’edifici del carrer Buenos
Aires 31.
El cas del Cabanyal és paradigmàtic de la proliferació
d’apartaments turístics a la ciutat. Si en el 2013 hi havia entre 80
i 100 al barri, l’any passat van passar a ser 1700, segons les dades
de la pàgina web d’AirBnB. D’aquests, el 20% són habitacions o
part d’immobles i el 80% habitatges complets. En aquesta plataforma es poden trobar 120 propietàries amb dos habitatges o més
al barri.
Del grup inversor a l’ajuda mútua
“Es presentaren a casa tres persones, un arquitecte, un ajudant i
un representant del Grupo Vertice perquè volien veure el pis per
dintre. Em van dir que eren els nous propietaris perquè els antics
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havien venut l’edifici”. Així va descobrir Zaragoza la compra de
l’edifici per part de la societat. Amb l’antiga propietat la relació
havia estat normal: “No vam tindre cap problema amb ells. No es
pot dir que estaven pendents de nosaltres, moltes vegades es trencaven coses o s’havia de fer alguna petita reforma, però l’assolíem
fer nosaltres perquè sabíem que els propietaris no ho farien”.
Com en el cas de la Saïdia, el Grupo Vertice té un empleat que
s’ocupa d’avisar les veïnes de la nova situació i, en una primera
fase, les convida a ingressar el lloguer a un nou compte bancari.
“Fins ara no he tingut cap amenaça de desallotjament, sinó trucades per part de l’encarregat de l’empresa que em segueix dient que
no he de preocupar-me, que ells em trobaran una casa i que tot
es farà de la forma més tranquil·la possible i que tinc tot el temps
del món. M’ha dit que pagarien la mudança i dos mesos de fiança
i que totes ens quedaríem contentes de l’acord”, relata la veïna.
Afirma que “no és una amenaça pura, sinó un consell a anar-me’n.
Jo, però, sé que un lloguer a 230 euros al mes no el trobaria enlloc
i que fora d’aquest barri no podria viure”. Ara mateix diu que disposa fins a abril de l’any que ve, ja que el mes passat acabava el seu
lloguer i com que no es va produir cap comunicació s’ha renovat
per un any més per defecte.
Des de fa un mes, l’Espai Veïnal del Cabanyal s’està ocupant
de denunciar el cas. Aquesta assemblea és un espai de confluència
perquè les veïnes del barri puguen fer propostes i autoorganitzarse per respondre conjuntament a les problemàtiques que hi ha al
barri. Com explica Guillem Ribera, activista del col·lectiu: “des
de l’assemblea, conjuntament amb les veïnes afectades de Vicent
Brull, denunciem que aquest no és un cas aïllat, que el capital
inversor ha començat a fer negoci amb l’habitatge de les persones
més necessitades. Com en altres casos elles no tenen possibilitat
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de moure’s i volen quedar-s’hi”. Ho confirma el mateix Bellido:
“Estaríem disposats al fet que ens apugen una mica el lloguer, però
de manera raonable. Jo si em posen un preu lògic, em quede. Per
a mi no es tracta d’un pis, sinó de la meua vida”. El veí del bloc de
Vicent Brull explica que les afectades d’aquest bloc s’adonaren de
l’existència de l’Espai Veïnal per les xarxes socials. “Quan em vaig
assabentar que existia l’Espai Veïnal i que havien denunciat un cas
paregut a Saïdia em vaig posar en contacte i férem una reunió on
vam explicar que estava passant”.
Les veïnes es van reunir també amb la Cooperativa El Rogle.
Aquesta entitat treballa per defensar el dret a l’habitatge al País Valencià, tant pel que fa a l’àmbit privat com des de les administracions públiques. Fa dos anys van rebre l’encàrrec del consistori de
València per oferir serveis jurídics i aplicar la mediació i el diàleg
amb les persones que no poden pagar el lloguer a grans tenidors.
En relació a la situació de les veïnes del bloc, Adelina Cabrera, advocada de la cooperativa, pensa que “és intolerable la desprotecció
legal a la qual s’exposen les persones que tenen lloguers tan llargs i
que de sobte no tenen ferramentes legals amb les quals defensar-se
contra l’expulsió i les pràctiques d’assetjament immobiliari”.
Tant Bellido com Zaragoza es mostren “encantades” amb
l’ajuda i l’assessorament que han rebut, tant des de l’Espai Veïnal
com des d’El Rogle: “Ara no ens sentim soles. Encara no puc creure
que ens estiguen donant tant de suport. És una llum d’esperança
en una situació desesperant”. “Estem buscant solucions i ens estem deixant ajudar. Fa 29 anys que visc ací. On me’n vaig? És la
meua casa i no vull marxar. No me n’aniré sense lluitar”, conclou
Bellido.
18 de maig de 2018
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Foment soterrarà 80.000
metres quadrats d’horta
a Alboraia i València baix
l’autovia V-21
Un projecte d’ampliació de l’accés nord de la capital podria acabar
amb camps en producció, definits com a “Horta de Protecció
Especial” en el Pla d’Acció Territorial de l’Horta. El marqués de
Villar-Mir, fins l’any 2016 president de la constructora OHL,
adjudicatària de l’obra, va declarar en el cas Gürtel i el seu nom
apareix tres vegades en els papers de Bárcenas
Toni Silva

Fotografia Lucas Guerra

“Ens han fet creure que la paraula d’un ministeri, és paraula de
Déu, a la qual no et pots oposar”, afirma Lluís Fontelles. Aquest
veí d’Alboraia, treballa un hort per a autoconsum, al costat d’un
camp de xufa, annex al Forn de Barraca, propietat de la família de
la seua companya. Aquesta alqueria acabada de construir en 1912,
“va subministrar de pa a tota la partida d’horta de Calvet, i part del
proper barri de la Malva-rosa fins al 1975. No vull ni pensar que
deixaré de veure tot açò”, es lamenta Fontelles. El conjunt agrícola
forma part dels 80.000 metres quadrats d’horta en producció, que
poden desaparéixer sota l’asfalt, si es duu a terme el projecte de
l’ampliació a tres carrils al tram Carraixet-València de l’autovia
V-21, aprovat pel Ministeri de Foment del PP al juliol de 2017,
i que al llarg de 4,8 quilòmetres afectaria els termes d’Alboraia i
València. “Al principi ho vam donar per fet, pensàvem que no
podíem oposar-nos a Foment. Era febrer del 2014, i s’acabava
de publicar en el BOE el traçat. No vam rebre cap notificació de
l’Ajuntament d’Alboraia, ni del Ministeri”, denúncia Fontelles. I
continua: “Després em vaig informar amb col·lectius en defensa
del territori, com Per l’Horta, i almenys vaig ser conscient que sí
que podíem dir ‘no’”.
Segons Per l’Horta aquest projecte va ser publicat “en un moment en què el Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) del
govern municipal de Rita Barberá, planejava dotar la ciutat de
17.000 habitatges més, a costa de reclassificar 400 hectàrees
d’horta. Aquest model d’urbanisme expansiu s’ha moderat notablement amb el nou govern”, per la qual cosa “l’ampliació de la
V-21, respon a unes previsions de creixement que han desapare162

gut”, afirma el col·lectiu. Les mateixes dades de Foment, sobre la
Intensitat Mitjana Diària (IMD) total de la V-21, entre el 2004
i el 2016 indiquen un descens en els últims vuit anys. Aquestes
dades contrasten amb els arguments que dóna el Ministeri en el
“projecte de traçat”, en la seua exposició pública al febrer del 2014,
en el qual reflecteix que “l’autovia V-21 suporta un alt volum de
trànsit”; aportant dades del 2006 que xifren en 74.133 els vehicles
diaris. Revisant les dades dels anys posteriors, crida l’atenció, que
el Ministeri no haja tingut en compte la tendència a estabilitzarse a la baixa, com apreciem en els 71.755 vehicles xifrats el 2016.
En el mateix paràgraf s’argumenten més motius per a l’ampliació
de l’autovia, apuntant com una de les finalitats adequar aquest
tram de l’autovia V-21, “a la redistribució del trànsit que tindrà
lloc quan s’execute la connexió amb el nou accés Nord al Port
de València. L’ampliació a tres carrils proporcionarà l’augment de
capacitat necessari per a absorbir l’increment de trànsit, que es
generarà”, s’afirma en el document. El projecte també contempla
“la línia d’alta velocitat (AVE) planejada al costat de la infraestructura ferroviària existent”, així es reflecteix en la nota de premsa
que Foment va publicar al juliol del 2017, en la qual anunciava
l’aprovació del projecte.
Particulars afectats com Lluís Fontelles, col·lectius socials com
la citada Per l’Horta, o la plataforma El Litoral per al Poble, a més
d’associacions veïnals com la de Port Sa Platja -pròxima a la V-21coincideixen a ressaltar la contradicció dels plans ministerials amb
els de l’Ajuntament i el Govern valencià en matèria de trànsit,
territori i mobilitat. En les al·legacions presentades per aquesta
última associació podem llegir: “estem per tant promovent la injecció de més i més vehicles al nucli central de l’àrea metropolitana, on s’està potenciant el mode carretera, malgrat tota la retòrica
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sobre plans de mobilitat sostenible, i els compromisos de reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle”. Per la seua banda,
l’Ajuntament d’Alboraia ressalta en la seua al·legació contra el
projecte “uns valors agrícola-paisatgístics tradicionals. Tal és la
importància d’aquests valors, que el mateix Pla d’Acció Territorial
de l’Horta (PATH) li atorga un elevat grau de protecció”, afirma
el consistori. En aquesta mateixa línia s’incidia en la resolució del
ple ordinari de l’Ajuntament de València del passat octubre, en la
qual s’aprovava una moció presentada per Maria Oliver, portaveu
de València en Comú, regidora d’habitatge i patrimoni municipal, en la qual s’instava a Foment a paralitzar el tràmit de licitació
del projecte. En ella s’assenyalava que: “Es tracta de terrenys que, a
més, estan inclosos en la denominació d’origen Xufa de València,
per la qual cosa aquesta acció xoca frontalment amb el PATH i
amb la Llei de l’Horta”, aprovada per les Corts Valencianes el 6
de març.
“Joan Ribó hauria d’haver sigut més valent”
Tan sols quatre dies després de la citada resolució en el ple,
s’anunciava en una nota del mateix consistori que: “Una delegació
de l’Ajuntament de València i de la Generalitat es traslladaran el
divendres al Ministeri de Foment ‘per a traure de qualsevol dubte a l’administració central’ respecte a les obres d’ampliació de la
V-21”. En la mateixa nota s’apuntava que: “L’Ajuntament reiterarà que no renuncia a l’ampliació a 3 carrils de la V-21. Però sense arrasar amb l’horta productiva de València i Alboraia”, matisant
una mica més endavant: “En aquesta reunió, es traslladarà al Ministeri, un estudi on s’arriba a reduir l’impacte sobre l’horta entre
un 50% i 60% sobre les pretensions inicials del govern central”.
Davant els vaivens sobre una decisió clara de l’alcalde Joan Ribó,
164

Lluís Fontelles subratlla que “hauria d’haver sigut més valent, i
donar un no rotund”. Abunda en la mateixa línia Marc Ferri, de
Per l’Horta: “Un govern del canvi se suposa que hauria d’apostar
per un altre model, en el qual no s’invertira en ampliació de carreteres i sí en mobilitat pública i rodalies”, i apunta que aquests
arguments “tindrien més força si l’Ajuntament haguera tingut una
postura clara”. Referint-se a la nova entrada del PSOE en el govern estatal, i al recent nomenament del valencià José Luis Ábalos
com a ministre de Foment, assenyala que “ara és el moment en el
qual l’Ajuntament, hauria de parlar amb claredat. No tenim més
remei que no perdre l’esperança”, conclou.
Pocs dies després de l’entrevista amb el portaveu de Per l’Horta,
el 15 de juny recent, el Consell de Ministres va acordar sol·licitar
la “urgent ocupació” en el procediment d’expropiacions dels terrenys afectats per l’ampliació de l’autovia, per al que preveu un
cost de més de dos milions d’euros. Un dia abans, just després
d’una setmana de la investidura d’Ábalos com a nou ministre,
Foment va fer públic en el BOE la formalització del contracte
amb la constructora Obrascón Huarte Laín S.A. (OHL S.A.),
per 16.121.139 euros, en ser l’oferta econòmica més avantatjosa,
d’altres 28 empreses que licitaven per a l’execució del projecte. La
constructora adjudicatària presidida actualment per Juan VillarMir, es troba en plena deriva econòmica, des que en el 2013, el
llavors president i pare de l’actual, Juan Miguel Villar-Mir declararà en l’Audiència Nacional, com a imputat en la trama Gürtel. El seu nom apareix en els “papers de Bárcenas” tres vegades
amb sengles entrades de capital, en 2004, 2006 i 2008, sumant
un total de 530.000 euros. Tres anys després de la declaració del
constructor, davant la mateixa Audiència, l’ara acusat per la trama
Gürtel, Francisco Correa citava l’empresa OHL per finançar al PP,
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a canvi d’adjudicacions d’obres. En 2016 l’empresa familiar del
nomenat pel rei emèrit, marqués de Villar-Mir, va ser expulsada
de l’IBEX-35 per la caiguda de la seua cotització en borsa.
19 de juny de 2018
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La resurrecció del
macroprojecte ‘Manhattan
de Cullera’ posa en perill
part de la desembocadura
del riu Xúquer
El macroprojecte urbanístic que semblava quasi extint ha trobat
inversors privats de renom en el món de la construcció, com
l’empresari Andrés Ballester. En aquest terreny es juga la lluita per
preservar o edificar part de la desembocadura del riu Xúquer
Ximo Colomina i Paula Duran

Fotografia Bryan Richard

De fa uns anys ençà, el sector de la construcció al País Valencià
ha reprès l’activitat que va quedar paralitzada durant l’esclat de la
crisi econòmica els anys 2007-2008. Alguns dels famosos PAI (Pla
d’Actuació Integral), projectes a través dels quals s’han creat desenes
d’urbanitzacions i camps de golf a les pedanies de molts municipis
del País Valencià, s’han tornat a reactivar després d’haver quedar
paralitzats o abandonats per la fallida de les empreses promotores.
És el cas del PAI de la Vega-Port, conegut popularment com el
Manhattan de Cullera, un macroprojecte urbanístic que planeja,
des de fa més d’una dècada, la construcció d’un total de 33 gratacels de 25 altures, dos hotels de 40 plantes i un port esportiu –
inicialment també un camp de golf– en plena desembocadura del
riu Xúquer, a la comarca de la Ribera. Un projecte dissenyat per
l’antic Institut Valencià d’Habitatge (IVVSA, en les seues sigles en
castellà), organisme públic actualment nomenat EIGE (Entitat
d’Estructures de la Generalitat), per construir a sobre de 610.000
metres quadrats. Junt amb aquest projecte, la febre del taulell del
Partit Popular faria que l’Ajuntament (llavors en mans d’aquest
partit) també aprovara el PAI del Marenyet –adjudicat a les empreses Alcisa i Lubasa– amb 5,5 milions de metres quadrats per a
edificar i el PAI del Brosquil –adjudicat al Grupo Roig, propietat
d’uns dels germans de la nissaga Roig– amb 4,5 milions.
El projecte fou aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme
l’any 2005 sota el condicionant que l’Ajuntament de Cullera realitzara les correccions que se li exigien i que aquestes foren signades
pel director general d’Urbanisme de l’època, Pedro Grimalt Ivars
(PP). Grimalt es va comprometre aleshores que, abans de signar,
la Comissió tornaria a revisar el projecte. Al novembre de 2006,
l’Ajuntament de Cullera –governat per una majoria del Partit Po170

pular de la localitat– va donar suport a aquesta obra, que pretén urbanitzar més de 610.000 metres quadrats i construir 4.883
nous habitatges amb els vots favorables del PP i Unió Valenciana,
l’abstenció del Bloc i els vots en contra del PSPV i l’Alternativa
Progressista de Cullera.
Estira-i-arronsa institucional
Malgrat l’impuls del consistori local, el llavors conseller de Territori i Habitatge de la Generalitat, Esteban González Pons (PP),
va declarar –davant la proximitat de les eleccions autonòmiques i
les nombroses crítiques que va rebre el PAI– que s’havia de pensar
bé el projecte a escala supramunicipal i en coordinació amb el Pla
General d’Ordenació Urbana (PGOU) del municipi. González
Pons, al mateix temps, va garantir que el Manhattan de Cullera tornaria a la Comissió Territorial d’Urbanisme per ser revisat.
Després del bloqueig d’un any, el 2007 la Comissió va donar finalment via lliure al projecte en pràcticament els mateixos termes
en els quals es va aprovar el 2005.
Els representants del Govern espanyol, aleshores presidit per
José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), presents en la comissió
territorial d’urbanisme per part del Ministeri de Foment i Medi
Ambient, hi van votar en contra, però el seu vot negatiu no va
afectar la tramitació. Els arguments exposats per l’executiu central
apuntaven que el PAI no tenia un informe hídric favorable de la
Confederació Hidrogràfica del Xúquer, fet que ja van advertir des
de la Confederació l’any 2005 amb un document que alertava
de la impossibilitat de subministrar aigua a 20.000 persones. El
Consell, per la seua part, es va defensar exposant que l’informe de
la Confederació no era vinculant i que el Manhattan complia amb
totes les garanties.
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Malgrat que la crisi econòmica va suposar un nou fre al Manhattan de Cullera, no ho fou per al Partit Popular de la localitat riberenca, que va continuar insistint cinc anys després del
començament del projecte, lustre sota l’alcaldia d’Ernesto Sanjuán Martínez. Sanjuán veia en els sis milions d’euros del benefici industrial –diners que rebria el consistori dels propietaris dels
terrenys– una via d’ingressos desesperada per a un Ajuntament
endeutat amb els bancs per 37 milions d’euros. El 12 d’agost de
2010 es va realitzar un ple extraordinari per aprovar –amb els seus
com els únics vots a favor– el PAI de la Vega-Port. Els regidors del
PSPV es van abstenir i l’Alternativa Progressista de Cullera-EU va
votar en contra.
No obstant això, l’aprovació comptava amb uns quants condicionants per a l’Ajuntament de Cullera: havia d’adjudicar a la
Generalitat la parcel·la de 169.325 metres quadrats destinada a
la instal·lació portuària, no podria concedir llicències d’ocupació
d’habitatge fins que estigueren construïdes les variants de la
N-332 de Sueca i la de Cullera-Favara i havia d’acreditar que tenia recursos hídrics per abastir els 4.883 habitatges. Els intents
per tractar de reduir les altures dels edificis, tot i que el Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) de 1998 establia que a la zona
on es vol instaurar el PAI no es poden superar les 12 plantes als
edificis, i l’afecció del pla urbanístic a la desembocadura del riu
Xúquer no van fructificar.
Herència enverinada
El projecte, però, no es va efectuar i el Partit Popular va perdre
finalment la majoria absoluta a les municipals del 2015. Aquell
any, l’alcaldia del consistori va passar a mans de Jordi Mayor Vallet (PSPV) amb el suport dels deu regidors del seu partit, tres
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de Compromís i un regidor de Ciutadans. Amb el nou govern
local, els deutes heretats del Partit Popular de Cullera començaren
a aflorar. El març de l’any passat es coneixia que EIGE exigia a
l’Ajuntament el pagament d’uns dos milions d’euros per despeses
relacionades amb la redacció d’informes, estudis i projectes del
PAI.
Les factures provenien d’un conveni signat entre la Generalitat
i l’Ajuntament al desembre de 2003 –amb Rafael Blasco (PP) com
a conseller de Territori i Habitatge i Ernesto Sanjuán al consistori–
per a la gestió i el desenvolupament del PAI. Des de l’IVVSA van
contractar els equips que redactaren i tramitaren els documents
del projecte urbanístic. A canvi, Cullera havia de cedir el 40% de
l’excedent d’aprofitament que li corresponia del PAI, cessió que
es materialitzaria en parcel·les per a la construcció d’habitatges
protegits, i havia de retribuir a l’IVVSA per la seua feina urbanitzadora, fóra amb una remuneració econòmica o bé mitjançant la
cessió de terrenys per a la construcció d’habitatges públics.
L’any 2009 l’IVVSA va començar a reclamar a l’Ajuntament
el pagament del cost dels projectes. L’anterior govern del Partit
Popular de Cullera, però, no va respondre o va rebutjar en tot moment les demandes, ajornant així l’abonament dels deutes generats
fins a l’any passat, quan es va fer pública la situació. L’EIGE, com
a institució hereva, va reclamar 1.367.293,35 euros per la inversió
realitzada en el PAI més altres 281.808,49 euros reclamats judicialment a l’EIGE pel redactor del projecte de reparcel·lació, els
costos judicials i el 4% de l’import total de les despeses de gestió.
En total, un balanç que podria arribar fins als 2 milions d’euros.
Davant aquesta situació, el nou consistori va iniciar un diàleg
amb el nou Consell de la Generalitat Valenciana i, el passat febrer,
173

es va constituir una comissió de seguiment que va fructificar en
l’anunci d’un pacte pel qual s’anul·lava el conveni signat el 2003
per a la gestió del projecte urbanístic del Manhattan. Aquest
pacte, finalment, desvinculava de la gestió directa del PAI a
l’Ajuntament, que s’estalviava el pagament d’un deute d’uns 90
milions d’euros provinents d’assumir la urbanització de l’entorn.
La contrapartida va ser cedir la urbanització a la iniciativa privada.
Pativel, camp de disputa
Ara per ara, el fre més contundent amb què possiblement es troba el projecte Manhattan pot ser el Pla d’Acció Territorial de la
Infraestructura Verda del Litoral (Pativel), recentment aprovat.
Aquest estableix que en sectors amb programa d’actuació aprovat
i que encara romanen com a sòl rústic –com és el cas– se’ls concedeix un termini de cinc anys per iniciar les obres d’urbanització
des de l’aprovació del Pativel. Així mateix, s’exigeix la justificació
de l’execució de totes les dotacions públiques que estiguen adscrites al sector i també la de les obres d’urbanització, en un termini
addicional de cinc anys.
Transcorreguts eixos terminis, en cas de no haver-se complit les
obligacions indicades, el sòl es requalificaria i passaria a ser considerat com a no-urbanitzable i de protecció litoral. No obstant
això, Eva Tudela, membre d’Acció Ecologista Agró, explica que “el
mateix Pativel es contradiu perquè els mateixos arguments, a una
banda del riu, donen pas a la seua protecció com a corredor ecològic i zona verda i, a la banda del Manhattan, argumenten que no
i no plantegen cap reversió, més aviat al contrari”.
Des de l’organització ecologista presentaran al·legacions al Pativel en considerar que “l’Ordenació del Territori, ben articulada
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i ben treballada, pot salvar els escassos territoris sense urbanitzar,
especialment a la costa, on en queden ben pocs”.
Canvi de parer del PSPV
Per part de l’Ajuntament de Cullera també es van produir reclamacions al Pativel, tot i que en el sentit contrari al de la protecció
ambiental. El 23 de desembre de 2016, en el Ple de l’Ajuntament,
es va aprovar una moció que rebutjava aquest pla amb els disset
vots del PSPV-PSOE, el PP, Gent per Cullera (GxC) i Ciutadans,
mentre que els tres regidors de Compromís es van abstenir.
El regidor d’Urbanisme, Juan Vicente Armengot Giménez
(PSPV-PSOE), va defensar les al·legacions a un Pativel que va
considerar com a “perjudicial per als interessos de Cullera” en els
termes en els quals s’havia redactat, sobretot pel “greu perjudici econòmic per a les arques municipals” si s’arribaren a anul·lar
els plans urbanístics projectats. Així mateix, Mayor exposava que
aquest pla posava fre al creixement de la localitat i declarava que
no podien consentir que “es bloquege el desenvolupament sostenible i natural de Cullera per a sempre”, en referència al fet de
posar traves legals al PAI.
Les cares empresarials
L’amenaça de l’especulació urbanística és un altre dels conflictes
que torna a entrar a escena en l’actualitat valenciana. Entre tots
els interessats en reprendre el projecte des del sector privat, per tal
que el Pativel no l’esborre del mapa, destaca el propietari de la superfície més gran del PAI Vega-Port, l’empresari Andrés Ballester,
conegut al municipi per ser l’impulsor dels apartaments Florazar i
més conegut al País Valencià per ser un dels propietaris de l’extint
Grupo Ballester, la principal promotora i constructora del país.
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Ballester ha anunciat que està disposat a liderar una associació de
propietaris que es convertisca en agent urbanitzador del PAI.
Entre els noms d’empreses mapejades sobre terreny es troba
Atitlan i Grupo Montoro, les quals s’estan repartint l’antiga societat Vega Cullera –de la que també van ser socis–, dos dels grups
empresarials amb més pes dins del món valencià de la construcció.
Els Montoro pertanyen a una nissaga de constructors que van ser
inclosos en la llista Forbes l’any 2013, amb un patrimoni d’uns
700 milions d’euros.
Atitlan Grupo Empresarial és un fons inversor –actor clau en
donar oxigen al malmés sector de la construcció valencià– propietat de Roberto Centeno (gendre de Juan Roig) i Aritza Rodero,
ambdós amb experiència en Goldman Sachs i Merrill Lynch, dos
grups d’inversió en banca. Atitlan es va quedar l’any passat amb
el 55% de l’antiga Lubasa, empresa propietat de Luís Batalla Romero i reconvertida al nom d’Obinesa, que des de l’any 2007 va
tindre prohibida durant tres anys la contractació en administracions públiques per part del Ministeri d’Economia, condemnat
pels delictes de frau fiscal continuat contra hisenda pública.
La reactivació del mercat de l’habitatge, els fons d’inversió estrangers i del sector turístic han rellançat l’optimisme del sector de
la construcció valencià. De moment, s’ha fet públic que el govern
local reclamarà que els propietaris dels solars paguen el port esportiu que havia de finançar la Generalitat i altres demandes. Tot
i això, les exigències xocaran amb la voluntat dels amos dels terrenys de retallar els 90 milions del pressupost inicial de les obres
i de rebaixar costos.
26 de juny de 2018
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La Canal d’Alcoi: vint
anys de lluita contra
l’especulació urbanística
El passat mes de maig, el Tribunal Superior de Justícia valencià
va declarar nul el Pla d’Actuació Territorial Estratègica per a la
construcció d’un parc empresarial, anomenat Alcoinnova, a les
vores del Parc Natural de la Font Roja d’Alcoi. Les associacions
ecologistes alcoianes que ho van denunciar celebren la sentència i
insten l’empresa La Española a buscar una altra ubicació
Pau Grau i Paula Duran

Fotografia Paula Duran i Pau Grau

A l’eixida del terme municipal d’Alcoi cap a Alacant, fitant amb
Ibi, a la vora de la jove autovia A-7 i als peus de la solana del Parc
Natural del Carrascar de la Font Roja –inclòs a la Xarxa Natura
2000–, hi ha el paratge de la Canal, bona part protegit per formar part de l’àrea d’amortiment d’impactes del parc natural: una
zona plena d’història, amb un valuós paisatge on conviuen masies
agrícoles i arbredes, que fa de corredor natural entre les serres de
Rentonar-Carrasqueta i Font Roja-Mariola. A tocar del poblat
iber del Puig, a tir de pedra de les pintures rupestres de la Sarga
(declarades per la UNESCO Patrimoni de la Humanitat) i ben
a prop també de la serra dels Plans, que va ser un dels territoris
on a principis del segle passat es va desenvolupar el projecte de
colonització en què es basà la pel·lícula Héctor, protagonitzada per
Ovidi Montllor. A més, al seu subsòl, hi ha l’aqüífer del Molinar,
principal i insubstituïble assortiment d’aigua potable per a la ciutat d’Alcoi, amb vora 60.000 habitants.
La Canal, a més de tot això, s’ha convertit els darrers anys en
un camp de batalla. Un conflicte entre veïnat, ecologistes i conservacionistes front l’empresariat i la dreta local. Els interessos immobiliaris han posat els ulls des de fa dues dècades sobre aquest
espai rural. Des d’aleshores, l’aparell empresarial de l’Alcoià ha
tractat de conquerir l’àrea per instal·lar un polígon industrial a
travès d’una requalificació que permeta aprofitar la zona. Tant és
així que el “parc empresarial” de la Canal ha esdevingut el principal projecte de les polítiques econòmiques de la dreta alcoiana.
Després d’uns quants intents per part de diversos actors, al
novembre de 2012 l’empresa d’olives La Española Alimentaria
Alcoyana SA –propietat de la família Alberola– va elaborar una
proposta esquemàtica d’un Pla d’Actuació Territorial Estratègica
(ATE) damunt d’uns 328.000 metres quadrats de sòl no urba180

nitzable i protegit dins la Xarxa Natura 2000. La intenció de la
propietat era crear un gran parc empresarial anomenat Alcoinnova
que trencara amb la concepció de polígon industrial a l’ús, és a
dir, que estiguera “integrat en el paisatge” i “compromès amb el
medi ambient”, tal com s’exposa al web explícitament creat per
promocionar-lo. L’objectiu difós públicament per la família Alberola ha estat poder recollir tot el seu entramat empresarial en un
mateix lloc.
No obstant això, i malgrat les al·legacions, denúncies i recursos
presentats per col·lectius ecologistes locals respecte a la vulneració
de la normativa que protegeix la zona, La Española ha fet tot el
possible per construir el complex industrial allà. La Colla Ecologista la Carrasca-Ecologistes en Acció d’Alcoi creu que l’operació
que realment interessa al seu empresariat és la requalificació urbanística d’uns terrenys que pertanyen a l’accionista majoritari de
l’empresa, Alfredo Alberola Coloma. Sospita que es va confirmar
quan l’avui presidenta del PP valencià, Isabel Bonig, llavors al capdavant de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient va aprovar l’ATE d’Alcoinnova, que autoritzava a l’empresa
tant els usos industrials com els residencials i terciaris. Però la figura de l’ATE es va crear explícitament per a impulsar projectes
industrials i empresarials. “De cara a l’opinió pública, Alberola ha
venut que és un empresari que vol mantenir llocs de treball i assegurar la permanència de les seues indústries a la comarca, fins i tot
ha amenaçat a anar-se’n si no se’l deixava fer eixe parc en eixa zona
en concret, però realment el que l’interessa és una requalificació
urbanística”, comenta Júlia Moltó, membre i portaveu de la Colla
Ecologista la Carrasca.
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Una Actuació Territorial Estratègica amb trampa
Al novembre de 2011 naixia la figura jurídica de l’ATE a través
d’un decret-llei cuinat a la conselleria d’Isabel Bonig i aprovat per
la majoria absoluta del PP a les Corts. Aquesta figura d’interès i
tramitació supramunicipal tenia una única funció: agilitzar tots
els procediments burocràtics i urbanístics perquè l’empresariat
valencià es llançara a realitzar projectes innovadors que crearen
ocupació, ajudaren a reactivar l’economia valenciana i feren per
reconvertir els sectors econòmics tradicionals. Una actuació que
permetia no haver de revisar el Pla General d’Ordenació Urbana
(PGOU) del municipi on es projectara i que, a més, incentivava
de manera econòmica, fiscal i amb menys càrregues urbanístiques
l’empresa que decidira endinsar-se a realitzar un projecte així; a
més, permetia fins i tot prescindir de la voluntat dels municipis
afectats.
Amb aquesta premissa, l’empresa La Española decideix, l’any
2012, presentar un projecte de parc empresarial, el conegut com a
Alcoinnova. L’any 2013 va elaborar una versió preliminar del pla
que es va exposar al públic i la versió final va ser de maig de 2014,
una vegada conclosa la fase d’informació pública. El 7 de juliol
de 2014, la consellera Bonig va emetre la resolució aprovatòria
de l’ATE Alcoinnova que es publicaria en el Butlletí Oficial de la
Província d’Alacant el 27 de gener de 2015, al qual s’adjuntaren
uns annexos al març del mateix any.
Ara bé, una de les qüestions que va permetre aprovar l’ATE
Alcoinnova tan ràpidament va ser la modificació d’una normativa
que aportava més llenya al foc a favor de l’empresa. L’any 2014, el
Govern valencià, llavors en mans del PP d’Alberto Fabra, a colp
de majoria absoluta, va reduir a la mínima expressió la normati182

va de totes les àrees d’amortiment d’impactes dels parcs naturals
valencians. En resum, va esborrar totes les mesures i normes específiques que protegien les àrees d’amortiment d’impactes de cada
parc natural del País Valencià, entre ells el de la Font Roja.
“Bonigva deixar una normativa uniforme, molt minsa, i amb
això va aconseguir botar-se la normativa del parc natural de la
Font Roja, que establia que en eixa àrea d’amortiment ni es podia
reclassificar ni es podien admetre nous usos industrials”, matisa
Moltó. “L’actual govern va derogar eixa modificació legislativa,
de manera que ha estat vigent entre 2014 i 2015, justament els
dos anys que ha estat tramitant-se el projecte Alcoinnova. I, clar,
a aquest se li aplica la normativa vigent en el moment en què
s’aprova. Ara ja no es podria fer”, conclou.
20 anys d’especulació i defensa del territori
L’any 1995, un conveni signat entre els socialistes –que llavors
eren al capdavant del govern autonòmic i local– va encetar el
meló de la Canal: l’acord entre les administracions va preveure
desenvolupar un milió de metres quadrats de sòl industrial en
aquesta zona. Un anunci que ha causat que la Canal haja estat
zona d’especulació urbanística i empresarial per dècades, malgrat
la quantitat d’informes que desaconsellen la projecció d’indústria
a la zona i que recomanen altres indrets.
La plataforma Salvem l’Aqüífer del Molinar va ser conformada, ara fa més de 17 anys, per una gran diversitat de persones i
entitats alcoianes que tenien l’objectiu de plantar batalla davant
del que s’entenia com un abús urbanístic i de defensar l’aigua potable, el paisatge i la riquesa natural. Una tasca de confrontació
que no hauria estat possible sense l’acompanyament de la Colla
Ecologista la Carrasca-Ecologistes en Acció d’Alcoi que, de ma183

nera conjunta, han dificultat i fins i tot impossibilitat els plans
industrials a sobre de l’aqüífer.
Tot i els beneficis legals i administratius que va proporcionar-li
el govern autonòmic del PP a l’ATE Alcoinnova –l’amenaça més
imminent que ha patit la zona–, en l’actualitat aquest projecte es
troba immers en una sèrie de cruïlles legals a les quals se li suma la
sentència del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià, que
es va fer pública al maig passat. La sentència, resultat d’un recurs
presentat pels dos col·lectius ecologistes abans esmentats, anul·la
l’ATE Alcoinnova per ser contrària al dret. Els principals motius
són, sobretot, els relacionats amb les vulneracions de la protecció
mediambiental del parc natural, de la seua infraestructura verda i
de l’àrea d’amortiment d’impactes.
Amb aquesta sentència, que també considera que els informes
de l’empresa són insuficients i poc rigorosos, les ecologistes valoren que Alcoinnova es troba en un cul-de-sac. Al marge de la
sentència, que encara no és ferma, el projecte d’urbanització presentat per l’empresa es troba encallat, amb un munt d’informes
negatius de diferents administracions públiques i amb greus problemes per a superar l’avaluació ambiental. Tant és així, que La
Española ha demanat diverses pròrrogues per dirimir la situació.
I l’Ajuntament, governat per Toni Francés (PSPV), tot i que va
iniciar un plet en defensa de l’autonomia local i per les afeccions
al Parc Natural –que va perdre a causa de la modificació de la
normativa de les àrees d’amortiment– i va fer campanya en contra
d’Alcoinnova, ha decidit finalment no oposar-se al projecte. Les
plataformes ecologistes consideren “deplorable la falta de convicció amb què l’Ajuntament ha defensat els interessos generals de
la ciutat”, i afegeixen que “ha sigut la gent del carrer, organitzada
en associacions, qui amb menys recursos, però amb sentit comú i
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molta dedicació, ha parat els peus a una ubicació que posaria en
perill la principal i insubstituïble font d’aigua potable d’Alcoi, i
amb un greu impacte sobre el territori”.
El passat 6 d’abril el consistori municipal va concedir a la família Alberola una pròrroga de sis mesos per presentar la documentació que se li exigeix per poder iniciar l’avaluació ambiental del projecte d’urbanització. Les ecologistes consideren que ho
tenen difícil per seguir projectant-lo en eixa zona i recomanen
a l’empresa, “si és que realment volen dur endavant un projecte
industrial i no es tracta d’una mera operació especulativa de reclassificació urbanística”, buscar una altra ubicació per al projecte,
ja que un estudi de la Universitat Politècnica de València acredita
l’existència d’alternatives d’ubicació al terme municipal alcoià i a
la resta de la comarca. Tot i que la Generalitat ha decidit no recórrer la sentència del TSJ, La Española sí que ho ha fet per seguir
provant sort amb eixa ubicació.
Breu història d’Alcoinnova
Quan el govern resultant de les eleccions de 2011 el conformen
PSPV-PSOE, Bloc i EU –un tripartit que va fonamentar el seu pacte de govern en la defensa de l’aigua i del medi ambient–, l’opinió
pública entén que el polígon ha quedat oblidat per sempre. Però
només passen uns mesos quan l’empresa agroalimentària La Española, principal corporació mundial en olives farcides, anuncia
un projecte de parc empresarial per a la Canal: Alcoinnova. No
l’emplaça al lloc exacte on abans s’especulava que s’instal·laria el
milió de metres quadrats d’indústria, sinó a uns terrenys que la família propietària de l’empresa té des de fa alguns anys ben a prop,
a només uns centenars de metres, i també a sobre de l’aqüífer.
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Tot i això, la posició municipal és contrària a ubicar un parc
empresarial al lloc previst. La família Alberola, liderada per un cosí
de l’exalcalde i exconseller Miguel Peralta (PP), se’n va a València
a buscar el suport que, en principi, no troba a Alcoi. Allà, Isabel
Bonig, aleshores consellera d’Infraestructures, i el govern valencià
del PP, es bolquen amb la idea. De tal manera que s’adapta a una
figura urbanística innovadora com és l’ATE.
L’ATE Alcoinnova avança tràmits molt ràpidament a València, gràcies sobretot al fet que el PP es troba amb un instrument
excel·lent per pressionar el govern d’esquerres d’Alcoi. Es multiplica la publicitat del projecte a la premsa local, es fan anuncis
amb bombo i platerets, pregonant quants llocs de treball crearà en
plena crisi i, fins i tot, des de La Española s’apunta, en una mena
de xantatge, que de no prosperar Alcoinnova s’endurà la fàbrica
d’olives d’Alcoi a Sevilla, on té una altra factoria.
La qüestió ocupa el debat polític durant tota la legislatura, amb
un ajuntament inclinat cap a les posicions de Salvem el Molinar i la Colla Ecologista la Carrasca i una oposició que sembla
no tindre altre projecte per a la ciutat que el parc empresarial. I
així arriben les eleccions de 2015, amb els tràmits ben avançats i
la requalificació dels terrenys aprovada per Bonig l’any anterior,
que permetria iniciar les obres desestimant així les més de 1.600
al·legacions presentades per persones i entitats. Alcoinnova és el
gran tema de campanya i els partits es posicionen clarament a una
banda o l’altra. El resultat és clar: la derrota de la dreta pro-Alcoinnova és històrica, i el PP queda amb 4 regidors, Ciudadanos
amb altres 4, mentre que l’esquerra suma 9 del PSPV-PSOE, 5 de
Guanyar Alcoi i 3 de Compromís: 17 a 8.
No obstant això, la tramitació és ben avançada i ningú se’n
refia. I menys quan l’alcalde socialista Toni Francés, que governa
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en solitari –i segons l’oposició s’entén molt bé amb l’exalcalde
del PP, ara a Ciutadans–, llança el missatge què els tribunals avalen la legalitat d’Alcoinnova i que l’Ajuntament ja no s’oposarà
al projecte. Aquestes declaracions semblen marcar un abans i un
després en la relació entre la plataforma i l’Ajuntament d’Alcoi. És
llavors quan Salvem el Molinar enceta una nova via per tombar el
projecte: un recurs contenciós contra el projecte Alcoinnova, que
recentment ha prosperat.
17 de juliol de 2018
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Marina d’Or, un imperi amb
peus de fang
Tràfic d’influències, adjudicacions irregulars, impacte mediambiental i abusos laborals taquen l’expedient de l’empresari Jesús
Ger Garcia, propietari del megacomplex turístic –en decadència–
al País Valencià
Ester Fayos i Noa Tendero
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› Fotografia Noa Tendero

Irregularitats urbanístiques, impactes ecològics i paisatgístics i
abusos laborals. Tot això és el que s’amaga darrere Marina d’Or, el
complex turístic de l’empresari català Jesús Ger Garcia, un home
fet a si mateix que va iniciar la seua carrera empresarial venent matalassos i reparant televisors. Immers en processos judicials, juntament amb un ampli ventall de representants del món polític que,
anys després d’aprovar plans urbanístics, van ser imputats per corrupció, malversació de fons públics i tràfic d’influències. Malgrat
la rellevància de les denúncies i els processos penals, pràcticament
no han transcendit als mitjans de comunicació, silenciats a colp
de campanyes publicitàries que idealitzen la “ciutat de vacances”.
En l’actualitat, l’empresa és notícia per motius laborals: la secció
de jardineria ha aconseguit, després d’organitzar-se, millores en les
seues condicions, com l’establiment d’una jornada laboral de huit
hores i l’augment salarial de 130 euros mensuals.
Marina d’Or va començar a erigir-se l’any 1983 a la localitat
castellonenca d’Orpesa sobre la base d’una oferta de vacances de
baix cost dirigida a famílies. Amb el temps, més de 48.700 habitatges, set hotels, un balneari i una desena de parcs d’oci es van
alçar a escassos metres de la platja. En trenta anys, l’imperi de la
rajola i el ciment va mutar per complet la fesomia de la comarca
de la Plana Alta a través de quatre plans parcials o sectorials, dos
dels quals s’integren en el Programa d’actuació integrada (PAI)
Les Amplàries. El PAI és un instrument urbanístic de planificació
i execució que permet la requalificació del sòl per a edificar-hi i les
seues sigles són conegudes per haver copat les pedanies de molts
municipis del País Valencià amb urbanitzacions i camps de golf.
A través dels plans parcials, amb el suport de regidories socialistes i populars, Ger va alçar el complex turístic sobre un milió
de metres quadrats. A canvi, l’empresa estava obligada a cedir,
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d’acord amb la Llei reguladora d’actuació urbanística (LRAU)
aprovada el 1994, un 10% de terreny al municipi, en aquest cas
orpesí, perquè l’Ajuntament poguera construir-hi zones verdes
públiques. Malgrat que la mercantil de Jesús Ger sí que va cedir el sòl del PAI Les Amplàries, el consistori va treure a concurs
l’explotació d’aquell 10%, i l’adjudicació de les parcel·les, en gran
part, va anar a parar també a Marina d’Or. Així doncs, l’extensió
del complex i, en conseqüència, la destrucció d’una part del litoral
castellonenc, van ser possibles gràcies a la LRAU, que permetia
planificar projectes urbanístics sense tenir la propietat del sòl i
que la urbanització dels terrenys públics també caigués en mans
de l’especulació. Negoci rodó.
Per al portaveu de Compromís a l’Ajuntament d’Orpesa, Josep
Lluís Romero, anteriorment regidor del Bloc Nacionalista Valencià, la febre urbanitzadora no va beneficiar en res la ciutadania de
la localitat. L’any 2000, a Orpesa vivien 3.734 habitants; huit anys
més tard, ja n’eren 11.245, una xifra que, després de l’esclat de
la bombolla immobiliària, va descendir fins a les 8.983 persones
censades el 2017. “A Orpesa ja no tens qualitat de vida. Ha deixat
de ser un poble menut, però no té els serveis d’una ciutat. Ha crescut en nombre d’habitants, però no en nombre d’instal·lacions
sanitàries o educatives, per exemple. A més a més, culturalment
i lingüísticament ha sofert un canvi molt dur, perquè més de la
meitat del poble són turistes”, critica Romero.
Conflicte al càmping Kivu
Al costat dels blocs d’apartaments edificats a les Amplàries
s’ubiquen diversos càmpings: Oasis, Didota i Kivu a Orpesa, i
Torre la Sal, Torre la Sal 2 i Riberamar a Cabanes, que formen
una espècie de línia divisòria entre el pla urbanístic d’Orpesa i
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el de Cabanes, anomenat PAI Torre la Sal. Una d’aquestes zones
d’acampada, el Kivu, va ser l’escenari –durant la primera dècada
dels 2000– de la lluita contra l’últim pla parcial de les Amplàries,
aprovat l’any 2004. El propietari de la superfície afectada va presentar una querella per un presumpte delicte de prevaricació i tràfic d’influències.
Ell i la seua família posseïen una extensió de terreny de 16.000
metres quadrats on havien establert el negoci del càmping, dividit en dues parcel·les –una de 13.000 metres i l’altra de 3.000–,
separades per 30 metres de sòl. Malgrat passar per huit judicis, el
propietari del càmping no va poder conservar la parcel·la de 3.000
metres quadrats perquè no complia la mesura mínima –de 3.500–
“establerta per l’empresa”, segons explica l’afectat, i, com a conseqüència, Marina d’Or tenia la potestat d’adquirir els terrenys. El
que no va tenir en compte la justícia, denuncia el propietari de
Kivu, és que “la llei sí que preveia l’opció d’agrupar-les, però ni a
l’Ajuntament ni a l’empresa els va interessar”.
En el litigi judicial, van declarar com a investigats l’alcalde
d’Orpesa, Rafael Albert, l’arquitecte municipal, així com quatre
regidors i Jesús Ger. Per al propietari del càmping Kivu, encara
que es dictaminara que el PAI no va constituir cap resolució “capriciosa”, hi havia “uns clars interessos polítics i econòmics” que
van fer que les propostes urbanístiques de Ger disposaren de totes
les facilitats per tirar endavant.
Complicitat dels ajuntaments
En plena embranzida del boom immobiliari, Marina d’Or anava
conquerint territori. Quan el PAI Les Amplàries ja gairebé abastava el 100% dels terrenys previstos, el 2003, el municipi contigu,
Cabanes, aprovava una proposta per urbanitzar i edificar la zona
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de Torre de la Sal. Feia només un any que la mercantil Medi Valencia SL, de Jesús Ger, havia presentat el PAI d’una nova zona
residencial turística amb capacitat per a unes 25.000 persones.
El conjunt d’administracions públiques, no només municipals,
es van posar mans a l’obra en la construcció d’unes infraestructures
que facilitaren l’accés per mar i aire al macrocomplex: l’aeroport
de Castelló –impulsat per Carlos Fabra–, del qual s’iniciaven les
obres el 2004, i la desviació de la carretera CV-147, aprovada
el 2007. L’any 2012, l’expresident de la Generalitat valenciana
Alberto Fabra es mostrava braç a braç amb els promotors quan
anunciava el ferm suport de les institucions a la candidatura de
Marina d’Or per acollir el gran casino Eurovegas.
A contracorrent, també va haver-hi veus que es van alçar enfront dels diferents plans urbanístics i els seus impactes. A la zona
afectada pel PAI Torre la Sal es troba la darrera platja verge del País
Valencià i és una zona limítrofa amb el Parc Natural del Prat de
Cabanes-Torreblanca. “Jurídicament no estàs envaint l’espai, però
estàs impedint la salut dels ecosistemes protegits, perquè tens un
cinturó”, explica Pilar Marcos, portaveu de Greenpeace. A més a
més, no es va tindre en compte que l’àrea està inclosa en el llistat
europeu de zones humides Ramsar i que és una zona d’especial
protecció per a les aus (ZEPA) i un lloc d’interés comunitari (LIC).
De les onze edils que participaven en la votació en el ple de
Cabanes, sis eren del PP, quatre del PSPV i una d’Esquerra Unida del País Valencià. Van quedar en el punt de mira tres regidores, a causa de les seues relacions comercials amb el Grup Marina
d’Or. D’aquestes tres, dues eren populars, que van absentar-se en
la votació, però María Teresa Sidro del PSPV va pronunciar-se
a favor del pla, incomplint així la llei d’incompatibilitats. Tant la
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Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, com la 7/1985, reguladora
de bases del règim local, indiquen que una representant política
no pot votar en un ple si hi ha interessos personals. Sidro ja havia
venut terrenys a Marina d’Or i, poc temps més tard, la seua filla,
Virgínia Martí, havia començat a treballar per a Marina d’Or, on
hi va ser durant onze anys. Després, Martí va ser regidora, i l’any
2016 va assumir el càrrec d’alcaldessa. El 16 de desembre de 2017
va passar a ser regidora d’Hisenda, Turisme i Esports.
Al PAI Torre la Sal, actualment, sols hi ha tres edificis i grans
terrenys asfaltats, acompanyats de fanals sense llum, casetes
d’electricitat sense porta, plagues de mosquits, un parc cobert de
matolls secs –que incrementen el risc d’incendi–, cablatge arrencat i una població de rates que accedeixen fins al primer pis dels
immobles. Els dos primers blocs es van començar a entregar a les
compradores entre 2006 i 2008. El tercer, per problemes amb la
Justícia, en 2015. Ara, el veïnat d’aquells apartaments, pels quals
es van pagar fins a 300.000 euros, es mobilitzen en contra de les
condicions d’abandonament en què es troben tot i pagar entorn
de 18.000 euros d’impostos anuals. Davant d’aquesta situació, ni
Marina d’Or ni l’Ajuntament de Cabanes han assumit cap responsabilitat.
Intent de construir una nova Terra Mítica
Si amb un milió de metres quadrats no en tenia prou, Jesús Ger va
provar de tirar endavant Marina d’Or Golf, prop de divuit milions
de metres quadrats que per ara estan només projectats sobre una maqueta. El projecte gegantí neix arran de la idea de l’expresident de la
Diputació de Castelló, Carlos Fabra, d’aixecar un parc temàtic a escassos quilòmetres de la costa de la Plana Alta, encara al terme muni195

cipal de Cabanes, a través del PAI Mundo Ilusión. Malgrat que el parc
d’oci no va cridar l’atenció de la iniciativa privada, sí que ho va fer la
possibilitat d’urbanitzar la zona. Construcciones Castellón 2000, de
Jesús Ger, va fer públic el seu projecte d’urbanitzar 17,92 milions de
metres quadrats per tal d’alçar 36.000 apartaments, sis hotels de luxe
i tres camps de golf, amb una inversió de 6.000 milions d’euros.
Prenent com a referència el parc de Benidorm Terra Mítica, segons
recorda el regidor Mulet, es pretenia “construir la nova Califòrnia
del País Valencià amb la posada en marxa de les propostes de Fabra”.
Competint amb la constructora Lubasa, la consultora PGP
i l’empresa Ortiz Construcciones y Proyectos, Jesús Ger va començar aleshores a fer-se amb els terrenys de la zona, al mateix
temps que iniciava una campanya publicitària per convéncer la
població d’Orpesa i Cabanes que la seua proposta era la millor.
“La publicitat, la compra de voluntats i l’assetjament eren constants”, recorda Mulet. L’empresari, a més de regalar a les regidores
del PP i el PSOE viatges als països on obria seus de les seues filials,
com Londres o París, va protagonitzar una “política d’assetjament”
cap a les edils perquè li aprovaren el projecte. Mulet confessa que
ell mateix la va sofrir, ja que l’empresa el fustigava per conéixer la
seua postura sobre el PAI.
D’aquesta manera, al setembre de 2005, l’empresari català va
aconseguir-ne l’adjudicació per part dels ajuntaments d’Orpesa
i Cabanes. El PAI Marina d’Or-Golf va comptar amb els vots
favorables de PP, PSOE i el Grup Independent d’Orpesa (GIO).
Hi van votar en contra el regidor orpesí Josep Lluís Romero i
l’edil de Cabanes Carles Mulet, qui assegura que “no es van donar
unes raons justificades; simplement l’empresa de Ger era qui més
terrenys havia comprat fins al moment”.
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Malgrat aquesta adjudicació, ara fa tretze anys, el macroprojecte només ha esdevingut un ensomni urbanístic personal de Jesús
Ger. L’any 2013, una sentència del Tribunal Superior de Justícia
valencià va anul·lar el PAI Marina d’Or-Golf perquè incomplia la
declaració d’impacte ambiental. En aquell moment, la Generalitat
Valenciana –en mans de l’expresident Alberto Fabra– i l’empresa
Construcciones Castellón 2000 van recórrer la sentència, però
tres anys més tard el Tribunal Suprem va desestimar els recursos.
Dels 73 informes que es van realitzar sobre Marina d’Or-Golf,
només un va rebre la qualificació de “desfavorable”, però, per ara,
Ger no pot urbanitzar el conjunt dels terrenys, ja que part de la
superfície és sòl agrícola d’especial protecció. Tanmateix, un milió
de metres quadrats estarien lliures de qualsevol trava administrativa i podrien ser devorats pel ciment. Malgrat que el PAI no té cap
vigència, qui coneix les ànsies urbanitzadores d’un dels empresaris
més poderosos del territori valencià encara pot pensar que tot és
possible. Un exemple és l’edifici Miramar, un bloc –actualment
en construcció– de 286 apartaments que fa reviure la història de
setge del ciment contra la natura a la Plana Alta.
A la caça de bars, restaurants i locals d’oci a València
“No vaig acceptar l’oferta de Jesús Ger perquè no m’agradava el
model de pagament ni la idea de crear una central de compres.
A més a més, em preocupava que acomiadaren els treballadors
si el negoci deixava de funcionar”. Són els tres motius pels quals
Arturo Cardona, el propietari de la cerveseria Aquarium –situada
a la Gran Via del Marqués del Túria de la ciutat de València– va
decidir refusar l’oferta de traspassar el seu local a Jesús Ger.
Fa un any aproximadament, l’ideòleg de Marina d’Or va començar a acudir a més de cent bars, restaurants, pubs, cafeteries i
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locals d’oci de València amb l’objectiu de comprar-los i “desestacionalitzar els seus ingressos”, ja que el complex d’Orpesa només
té una gran demanda durant els mesos d’estiu, segons ha justificat l’empresa. Reforçant l’ombra de la sospita, algunes de les propietàries que s’han negat a acceptar l’oferta –i que han preferit
preservar la identitat– expliquen que Jesús Ger va insistir en la
importància “de prescindir de bancs per fer efectiva la compra”.
La cerveseria Aquarium o el Pub Café Balli –situats al carrer
de l’Almirall Cardaso– són alguns dels establiments que rebutjaren l’oferta de Jesús Ger, qui en total ha comprat 47 locals a
València. L’empresari s’hi presentava personalment, oferia una
quantitat econòmica determinada i, si les propietàries acceptaven,
s’efectuava l’operació. En el cas d’Aquarium, Cardona va mantenir dues reunions amb Ger, una a València i una altra al complex
turístic de Marina d’Or, però no van arribar a cap acord.
Segons Cardona, el model de pagament consistia en pagarés
no bancaris. Es tracta d’una fórmula que implica la signatura d’un
document que representa una promesa de pagament per part de
l’empresa, la qual pot establir els seus propis requisits. “Em va
oferir 300.000 euros. Primer m’anava a pagar el 30%; al cap de
sis mesos, un 40%; el 30% restant en acabar l’any”, detalla Cardona, a qui Jesús Ger va assegurar que una de les seues empreses
de construcció seria la garant. L’amo d’Aquarium, en un principi, va recomanar a Ger utilitzar la fórmula de pagarés bancaris
per formalitzar el negoci a través d’una entitat bancària, la qual
li proporcionara un format propi per signar la venda. Tanmateix,
l’empresari català s’hi va negar, mentre destacava “l’èxit del complex turístic i els milers de turistes nacionals i internacionals que
visitaven Marina d’Or”.
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La creació d’una central de compres que permetés a Marina
d’Or escollir les proveïdores de bars i restaurants tampoc va agradar a Cardona. “Jo no volia canviar la meua marca de cervesa o el
meu proveïdor de pa, perquè conec el que vol la meua clientela.
Tampoc volia productes més barats, però de pitjor qualitat”, argumenta. Un altre dels motius pels quals l’amo de la cerveseria va
declinar l’oferta va ser la “por” pel futur de la seua plantilla. “Som
empleats molt antics. Hem treballat des que érem uns xavals i ens
hem fet majors ací. En un principi, em va garantir que la plantilla
seguiria sent la mateixa, però no em podia assegurar que el negoci
continuara funcionant bé”, relata.
Jesús Ger oferia el complex turístic com a alternativa laboral
en cas que els bars començaren a tindre pèrdues econòmiques i
l’empresa els tancara. Com ha passat, per exemple, amb Lounge
Bar, un dels locals que va cedir a la proposta de Ger i que ara
està en venda. Segons assegura un extreballador d’aquest bar de
copes, Marina d’Or ha reubicat en altres establiments o en les
instal·lacions de l’empresa a Orpesa algunes treballadores. Tanmateix, confessa que la situació és “preocupant”, perquè altres
empleades “sí que poden anar a l’atur”. El que sí que és segur és
que han de canviar de lloc de treball, i es poden arribar a veure
obligades a traslladar-se fins a 90 quilòmetres per treballar, que és
la distància entre València i Marina d’Or.
8 de setembre de 2018
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Caliu Espai Editorial pretén ser una eina de creació de
discurs per als moviments socials. Un instrument editorial que contribuïsca a generar sabers des de la cultura
popular, en català i amb voluntat transformadora de la
realitat que vivim, ara i ací. Creiem que, per a fer front
a aquest sistema socialment injust i mediambientalment
insostenible que avantposa l’acumulació de capital a la
reproducció de la vida, és fonamental crear i consolidar
espais propis que treballen en la construcció d’alternatives al model hegemònic.
Però, per a fer-ho possible, necessitem el teu suport.
Amb la teua ajuda contribuiràs a fer possible el nostre
projecte editorial, promocionaràs la lectura en català i la cultura popular i valors com el cooperativisme i
l’assemblearisme. Subscriu-te per 40 euros a l’any i rebràs els quatre llibre que editem cada curs, algunes de
les publicacions extra que editem durant el curs i el llibre
que tries entre els publicats els cursos anteriors. A més,
t’enviem gratuïtament els exemplars a casa.
També vos agrairíem que ens féreu arribar les vostres
crítiques o suggeriments sobre els llibres o el projecte a:
editorial@caliueditorial.com

