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LA PORTADA 
D’ANTONI MIRÓ

La portada de l’anuari Valencians 
2016 reprodueix la litografi a Tirant 
(76X56 centímetres) de l’artista An-
toni Miró, cedida per a aquesta oca-
sió i que va ser realitzada en 2015 
com a homenatge al protagonista 
de la novel·la de Joanot Martorell, 
publicada en 1490, en ple segle d’or 
valencià.

Antoni Miró (Alcoi, 1944) està 
considerat com un dels artistes plàs-
tics més rellevants de l’actualitat 
valenciana i amb major projecció 
nacional i internacional. Crític, in-
còmode i compromès amb la cultura 
i la identitat de la nostra terra, ha 
treballat en la pintura, la ceràmica, 
l’escultura, la cartelísita i el dibuix, 
qualifi cant-se a si mateix com “un 
treballador de l’art”. Les seues obres 
es troben en museus i col·leccions 
dels cinc continents. La Universitat 
d’Alacant va crear, al febrer de l’any 
passat, la Càtedra Antoni Miró d’Art 
Contemporani.
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E ls onze periòdics que constituïm l’Associació 
de la Premsa Comarcal Valenciana ens hem 
forjat una closca de supervivència treballant el 

periodisme de proximitat, el de les notícies locals i 
comarcals que estan marcant la vida quotidiana dels 
veïns, els nostres lectors, per a molts dels quals som 
l’únic periòdic que porten a les seues cases, perquè 
per a la resta ja estan els “telediarios”, les emissores de 
radi o internet. Som així els periòdics de casa, de la 
família, el millor paper.

L’Associació ens ha permés que isquem de les nos-
tres illes i que hàgem navegat més enllà en una voca-
ció de compartir tot el que ens és comú, intercanviant 
experiències, aprenent junts i redescobrint-nos valors 
infravalorats per quotidians. 

Per açò hem alçat la mirada cap a l’horitzó que 
compartim, com el territori, el patrimoni cultural, la 
història i la realitat social i econòmica. Som periòdics 
de poble, de comarca, cadascun amb la seua pròpia 
identitat i personalitat diferenciadora, però les onze 

capçaleres de premsa en paper i de venda en pape-
reries i quioscos, compartim, al costat de la nostra 
vocació de servei, un ADN inqüestionable: som 
valencians. 

I l’anuari que avui presentem, acostant-nos al que 
ha sigut l’any 2016 a la Comunitat, és una de les 
millors maneres de reafirmar la nostra condició de 
valencians, perquè malgrat estar immersos en la infor-
mació local i comarcal, res d’allò que està ocorrent en 
la terra que ens dóna nom com a col·lectiu ens és alié.

Hui els oferim informacions i també opinions plu-
rals, perquè siguen els nostres lectors els qui traguen 
conclusions, valoren i puntuen l’any que queda arrere 
i en el qual, com tot en la vida, serà segons el color 
del cristall amb què es mire. 

El nostre Anuari Valencians 2016 és com la 
botella que uns veuran mig plena i altres mig buida. 
L’important és poder disposar del cristall o la botella 
com a eina per a poder formar-se un criteri.

Vostés, lectors, tenen la paraula.

UNA EINA PER 
A FORMAR-SE 
UN CRITERI
RAMÓN CLIMENT
President de l’Associació de la Premsa Comarcal Valenciana
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Integrants de 
l’Associació de la 
Premsa Comarcal 
Valenciana  
en l’acte de 
presentació 
de l’entitat, al 
desembre de 
2015, que va 
tenir lloc en les 
instal·lacions 
de la Nau de 
València, amb la 
participació del 
president de la 
Generalitat i el de 
la Diputació de 
València.
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Si una persona visitara per primera vegada la Co-
munitat Valenciana amb ànim de conèixer-nos 
profundament s’adonaria que sense comprendre 

la pluralitat i la diversitat de les comarques no és possi-
ble entendre la realitat valenciana en la seua totalitat i 
complexitat. I, per a això, haurà de llegir necessàriament 
la seua premsa comarcal.

És cert que els processos de globalització i d’interna-
cionalització han reduït les distàncies del món. I és cert 
també que les noves xarxes socials estableixen comuni-
tats comunicatives i relacionals entre persones que no 
es coneixen. Però, malgrat això, la vida quotidiana de la 
immensa majoria de la gent es fa essencialment en un 
espai de proximitat, siga un poble, una ciutat o la seua 
comarca. 

Fins i tot quan, per raons de treball, no es viu física-
ment en el lloc d’origen, la comarca sempre està present 
com a lloc de referència, d’interès informatiu i com a 
espai conformador de la identitat de molts valencians i 
valencianes. I, en este marc, la tasca de la premsa co-
marcal per a ajudar a saber què passa en l’àmbit local i 
comarcal valencià és essencial i insubstituïble. 

Per això és una magnífica notícia que la premsa co-
marcal valenciana mantinga la seua vitalitat i que, ara, 
l’Associació de la Premsa Comarcal Valenciana es propo-
se fer un anuari per a reflexionar sobre 2016 i recollir les 
principals notícies amb rigor, sense concessions a l’es-
pectacularització de la informació i amb un compromís 
amb la veritat exemplar. Recollir, en definitiva, la nostra 
realitat.

Des de la Generalitat som molt conscients que la Co-
munitat Valenciana té, encara, molts problemes. Patim 
un sistema de finançament injust que ens empobreix, 

que dispara el nostre deute i que fa que tinguem menys 
recursos que altres parts d’Espanya per a dedicar-los als 
servicis en sanitat, educació, polítiques d’igualtat, de-
pendència i a les nostres infraestructures de comunica-
ció, per exemple. Tenim unes taxes d’atur greus. Tenim 
un sistema productiu desequilibrat. 

Però, tot i això, en 2016, el Govern Valencià i el con-
junt de la ciutadania valenciana hem fet un gran esforç 
per a superar els entrebancs, per a millorar els serveis 
públics bàsics, per a invertir en la qualitat de vida de les 
persones, per a regenerar el teixit productiu valencià i 
perquè, totes les forces socials i polítiques i la ciutadania 
valenciana reivindiquem, a una veu, un finançament 
just que ha de ser realitat ja, en este any.

Crec, sincerament, sense cap mena de triomfalismes, 
que, vista la feina feta el 2016, estem col·lectivament un 
poc millor que fa un any. Crec que s’ha fet, de manera 
compartida amb tota la societat valenciana, un gran 
esforç, i que, a pesar dels molts i greus problemes que 
tenim, podem dir que hem donat alguns passos decisius 
per a avançar i mirar el nostre futur amb més esperances 
i més garanties que fa dotze mesos. 

Hui el Govern Valencià inverteix un 11% més en 
polítiques socials que en 2015, hi ha més beneficiats per 
prestacions per dependència, més ajudes per a comba-
tre la violència de gènere, més recursos per a educació i 
sanitat, hi ha ajudes en contra de la pobresa energètica. 

El 2016, la Comunitat Valenciana creix econòmica-
ment per damunt de la mitjana espanyola i europea, han 
augmentat en més de 120.000 persones els afiliats a la 
Seguretat Social i creixen les exportacions, el turisme i la 
producció industrial. 

Estem esperançats amb que alguns indicadors socials 

“ESTEM 
COL·LECTIVAMENT 
UN POC MILLOR 
QUE FA UN ANY”

XIMO PUIG
President de la Generalitat Valenciana
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“El Govern Valencià i el conjunt de la 
ciutadania valenciana hem fet un gran 
esforç per a superar els entrebancs...”
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i econòmics valencians hagen millorat en 2016; però 
això no vol dir que estiguem satisfets amb la realitat va-
lenciana. Per això, la nostra dedicació serà fer tot el que 
estiga a les nostres mans perquè en 2017 siguem capaços 
de continuar avançant col·lectivament. Perquè siguem 
capaços de consolidar drets i transformar el nostre mo-
del productiu.

Però tot l’esforç del Govern Valencià seria en va sense 
una ciutadania valenciana més participativa, més re-
flexiva i amb un criteri cada vegada més desenvolupat 
per a entendre la seua realitat personal, el món local i 
comarcal en què viu, els reptes de la Comunitat Valen-
ciana, i els espais comuns amb la resta d’Espanya, de 
la Unió Europea i del món. I perquè això siga possible 
són necessaris mitjans de comunicació valencians forts i 
compromesos amb la informació, amb la veritat i amb la 
Comunitat Valenciana en el seu àmbit més immediat i 
proper. 

La premsa comarcal és, sense dubte, una ferramenta 
essencial per al renaixement col·lectiu del poble valencià. 

“Crec que s’ha fet, de manera compartida amb tota la societat valenciana, un gran esforç, i que, 
a pesar dels molts i greus problemes que tenim, podem dir que hem donat alguns passos decisius 
per a avançar i mirar el nostre futur amb més esperances i més garanties que fa dotze mesos”. 

El president Puig en la inauguració de la Fira de Cocentaina
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La Comunitat Valenciana ha vis-
cut, aquest 2016, el seu segon 
any hidrològic més sec i amb 

menys precipitacions de la seua his-
tòria, només per darrere de 2014. A la 
fi  de setembre, es va establir que el dèfi -
cit de precipitacions va ser del 45% i, a 
principis de desembre, del 47%. A més 
d’un greu descens de les precipitacions 
en tota la Comunitat però, sobretot, en 
el litoral. A l’inici de l’any, es va establir 
que, el 95% dels termes municipals de 
Castelló estaven en el mapa del risc, te-
nint les localitats de l’interior, gairebé 
el 100%. Es va produir a conseqüència 
dels 74 incendis ocorreguts en 2015, 
els quals, van cremar 487 hectàrees de 
la província. Tot i així, a la tardor es va 
viure una situación totalment oposada 
amb la gota freda més forta en molts 
anys.

SEGON ANY MÉS SEC PER 
DARRERE DE 2014

Aquesta greu situació de sequera 
que ha viscut la Comunitat Valenciana 
es va produir per la combinació catas-

DE LA SEQUERA A 
METEOROLOGÍA

tròfi ca de dos factors: la falta total de 
precipitacions i les elevades temperatu-
ras, per sobre de la mitjana. El dèfi cit 
hídric i la calor, també han estat darre-
re dels grans incendis de la Comunitat 

d’aquest estiu, destacant l’incendi del 
Montgó a Xàbia o el del Parc Natural 
de la Serra d’Espaldà, amb 1500 hec-
tàrees cremades.

Buscant solucions, al novembre, 
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 LA GOTA FREDA
va arribar la notícia que el Govern ha-
via aprovat la proposta del Ministeri 
d’Agricultura, Pesca, Alimentació i 
Medi ambient, l’execució de sis obres 
d’emergència en 3,7 milions d’euros 
per pal·liar la sequera. D’aquests, un 
milió en infraestructures i en equips 
de sondejos en la Marina Baixa, 0,2 
milions en equips de bombaments per 
a l’embassament del federal d’Alacant, 
1,4 per a una bassa al Canal del Turia, 
0,3 milions per a l’automatització de 
les preses del Canal Xúquer-Turia i 0.8 
milions per adequar el SAIH (Confe-
deració Hidroelèctrica).

Respecte dels embassaments, a l’oc-
tubre ja havien perdut més de cinc 
hectòmetres al territori castellonenc. 
El sistema del Vinalopó Alacantí va 
entrar, al novembre, en situació d’aler-
ta mentres que els aqüífers de Marina 
Alta, Marina Baixa i Serpis presentaven 
ja una situació de crisi. A mitjan no-
vembre, els embassaments d’Alarcón i 
Contreras es trobaven al 36% i al 12% 
respectivament, uns 500 hectòmetres 
enfront dels 2000 que poden alber-

gar. En la Marina Baixa, els pantans de 
Amodorio i el de Guadalest, estaven al 
4,5% i al 16% respectivament, men-
tre que el sistema del Serpis i Beniarres 
amb prou feines arrivaben al 10%.

LA SEQUERA ESTIVAL 
LLASTRA L’AGRICULTURA 
VALENCIANA

La pitjor sequera experimentada a 
la Comunitat Valenciana en els últims 
25 anys, ha tingut un efecte devasta-
dor en l’agricultura valenciana. El dè-
fi cit de pluja, al voltant del 50%, ha 
provocat en el sector agrícola alacantí 
unes pèrdues econòmiques superiors 
als 40 milions d’euros, així com l’ac-
celeració en el procés de desertifi cació 
del sòl fèrtil. 

Aquestes xifres han repercutit ne-
gativament en la producció agrícola 
valenciana, especialment en el sector 
citrícola, on les pèrdues globals es tro-
barien al voltant dels 147,5 milions 
d’euros segons un informe elaborat per 
l’Associació Valenciana d’Agricultors. 
No obstant això, a les produccions de 

secà els ha tocat la pitjor part, amb un 
descens en el rendiment de l’arbrat del 
45%, una caiguda de la producció de 
72.000 tones, una disminució de 38,3 
milions en els ingressos del olivar i 
unes pèrdues econòmiques de 23,4 mi-
lions en les vinyes. La sequera també 
ha afectat el cultiu de fruita seca, amb 
l’acumulació de pèrdues per valor de 
14,7 milions i un crebant econòmic de 
2,6 milions.

D’altra banda, els ramaders no han 
estat exempts de sofrir aquesta crisi, ja 
que s’han vist en la necessitat d’afron-
tar els problemes derivats de la falta 
d’aigua, com per exemple la desapari-
ció progressiva dels camps de pastura, i 
la necessitat d’incrementar les despeses 
en pinso per al bestiar oví i caprí. En el 
cas de l’apicultura, la sequera ha provo-
cat una baixada del 20% en la població 
d’abelles, ocasionant una pèrdua d’uns 
3 milions.

PROBLEMÀTICA TRANSVASE 
TAJO - SEGURA

Més enllà de les xifres econòmiques, 
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Cultius inundats a Utiel-Requena. Foto: Agronews





segons un estudi del Centre Superior 
de Recerques Científi ques el procés de 
desertifi cació afecta ja a un 20% de tot 
el territori estatal. Aquest efecte, que 
acaba amb la fertilitat del sòl, es troba 
present en un total de 90.000 hectàrees 
alacantines; al mateix temps, la provín-
cia ha perdut durant l’última dècada 
un 40% de sòl fèrtil, el qual la consoli-
da com la segona província estatal des-
prés d’Almeria (70%) on el problema 
de l’erosió és més preocupant.

Amb una situació com aquesta, el 
transvasament del Tajo-Segura ha tor-
nat a esdevenir un assumpte de vital 
importància en el manteniment de la 
producció agrícola valenciana. Des que 
el Ministeri d’Agricultura autoritzés 
l’enviament de 60 hm3 per als mesos 
de març, abril i maig davant la previ-
sió de sequera, s’ha fet palesa un esti-
ra-i-arronsa entre els governs valencià 
i manxec. L’equip dirigit per Emiliano 
García-Page ha intentat evitar que es 
produís el desitjat enviament d’aigua, 
impugnant davant el Tribunal Suprem 

els plans hidrològics per a les conques 
del Tajo i Segura. A pesar que les ex-
ploracions realitzades a l’inici de la 
campanya estival van certifi car un total 
de 633 hm3 en els embassaments de 
Entrepeñas i Buendía, el qual permetia 
transvasar 38 i no 20 hm3 mensuals, el 
govern manxec va evidenciar seriosos 
dubtes després de no poder contrastar 
les xifres sobre els nivells embalçats als 
pantans. Per la seua banda, el president 
Ximo Puig ha assegurat el seu compro-
mís amb els regants valencians, afi r-
mant que prendria part en tots els re-
cursos que presentés Castella-la Manxa 
contra el transvasament.

Les raons que justifi quen un aug-
ment dels volums d’aigua transva-
sada, sumades a les de la sequera i la 
abastiment de població que a l’estiu 

incrementa amb el turisme, s’hau-
rien de buscar en l’elevada inversió 
econòmica. Segons la memòria anual 
presentada pel Sindicat Central de Re-
gants de l’Aqüeducte Tajo-Segura, les 
províncies benefi ciàries de l’enviament 
d’aigua del Tajo (Alacant, Murcia i 
Almeria) han aportat un total de 282 
milions d’euros entre el 1986 i el 2015 
en concepte de compensacions, dels 
quals 126,8 milions han anat a parar a 
Castella-la Manxa, 93 a Madrid i 62 a 
Extremadura.

LA SITUACIÓ CANVIA A LA 
TARDOR: GOTA FREDA

Tot i així, gràcies a l’època de la gota 
freda, que es va produir a la fi  de no-
vembre i principis de desembre, es va 
suavitzar la situació per les pluges to-
rrencials esdevingudes. 

Només a la província d’Alacant, 
gràcies a les pluges de fi nals de novem-
bre, es va evitar que 2016 acabés com 
l’any més sec en més d’un segle. La 
gota freda de desembre va ser la més 
forta des de l’any 2007 i va provocar el 
desembre més gelat des de 1989. 

A la ciutat de València van cau-
re 130 litres per metre quadrat i, a la 
regió d’Alacant,  fi ns a 400 litres per 
metre quadrat. Va ser la més afectada 
pel temporal amb el desbordament del 
riu Segura, que no ho feia des de 1987. 
Amb el desbordament d’aquest riu a 
Oriola, el Govern d’Espanya va decla-
rar la zona d’Oriola, zona catastròfi ca, 
a causa de la magnitud de la situació. 
També es van desbordar el riu Clariano 
a Ontinyent i el Júcar a Alberic. 

Els ports marítims de València, 
Sagunt i Gandia van tancar i la Con-
federació Hidrogràfi ca va decidir co-
mençar amb el desembassament dels 
pantans de Bellús, Buseo i Beniarrés 
pels nivells de crescuda de l’aigua. 

Els dies de Gota Freda també van 
suposar el tancament de més de 100 
col·legis en un gran nombre de loca-
litats de la Comunitat, el tancament 
de carreteres per despreniments, ports 
tancats, defuncions per les grans riua-
des i la millora dels nivells d’aigua en 
embassaments que fi ns a novembre es-
taven en situació crítica per la sequera.

Transvase
Tajo-Segura.
Foto: M. Peinado

Des de 1987 
no es desbordava 

el riu Segura
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■ A lo largo del año 2015 el canon de 
saneamiento recaudó en la Comunitat 
un total de 268 millones de euros, lo 
que permitió mantener operativas 478 
plantas depuradoras.

■ Las exportaciones de productos 
textiles y confección de la Comunitat 
han aumentado un 12% en los 
primeros diez meses del año 2016, al 
alcanzar un valor de 117,7 millones de 
euros.

■ La Comunitat Valenciana es la de 
mayor número de robos en viviendas 
en relación a su población (5 millones 
de habitantes). Una media de 22.500 
robos al año según los balances 
de criminalidad publicados por el 
Ministerio del Interior.

■ El IVAM ha seguido creciendo en 
número de visitantes en 2016 con un 
total de 123.144 visitas, lo que supone 
un incremento del 14,42% con respecto 
a 2015. 

DATOS
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Ránking de apellidos más frecuentes

Nombres femeninos y masculinos más frecuentes

ESPERANZA DE VIDA AL NACER

981 persones més gràcies a la migració

premsa comarcal valenciana

Cosint el territori

Segons l’Institut Nacional d’Estadística a l’acabament del primer semestre de l’any, 
la Comunitat Valenciana havia sofert un creixement poblacional de 981 individus, 
arribant als 4.934.032. En termes relatius parlaríem d’un creixement del 0,02, sent 

la desena comunitat que més creix encara que inferiorment al 0,05 total de l’estat 
espanyol. Pel que fa al balanç migratori, el de la Comunitat és positiu tant respecte 

a l’estranger com a la resta d’autonomies. Les migracions estrangeres parlen d’un 
creixement a la balança de 2.353 persones, situant la Comunitat com la quarta del 
rànquing superada únicament per Canàries, Andalusia i Illes Balears. Respecte als 

moviments dins de l’estat, el balanç torna a ser favorable amb 561 persones, la qual 
cosa converteix a la comunitat en la quinta que més població de la resta d’Espanya 

rep. La nota negativa s’hauria de trobar al balanç vegetatiu –diferencia entre els 
naixements i defuncions– el qual és desfavorable amb 1.933 persones menys.

LAS EMPRESAS QUE MÁS FACTURAN. 1ª. Mercadona SA. de Tavernes Blanques (18.034 millones); 2ª. Consum Coop.  de Silla 
(1.674 millones); 3ª. Arcelormittal SL de Sagunt (703 millones); 4ª. Anecoop Coop. de Valencia (538 millones); 5ª. Martínez Loriente SA 
de Cheste (535 millones); 6ª Air Nostrum, de Quart (400 millones); 7ª. Com. L. Bebidas y Gaseosas de Quart (337 millones); 8ª. Iberdro-
la de Valencia (315 millones); 9ª. Maicerías Españolas SA de Almassera (315 millones); 10ª. Ferro Spain SA de Almazona (282 millones)



Sota la direcció d’una nova junta 
executiva, encapçalada pel so-
cialista Toni Francés, s’han fet 

avanços per dissenyar un pla estratègic 
que permetrà dur a terme projectes en 
àmbits tan diversos com indústria, tu-
risme, comerç, innovació, sostenibili-
tat i medi ambient. El pressupost incial 
per a l’any 2017 està xifrat en 50.000 
euros.

Deu anys han hagut de transcórrer 
per tal que el Consorci de les Comar-
ques Centrals tornara a ser una realitat. 
L’ens va ser constituït el passat dia 27 
d’abril després d’un encontre celebrat 
a Ontinyent, on es van defi nir tant les 
principals línies d’actuació com la jun-

ta directiva. Respecte a aquesta última 
es decidí que la presidència caiguera 
en mans de l’alcalde socialista d’Al-
coi, Toni Francés; la vicepresidència 
primera per a Josep Antoni Albert, 
alcalde d’Albaida; i la vicepresidència 
segona per a Cristina Suñer, regidora 
de Xàtiva. Aquests dos últims de la 
formació Compromís. Paral•lelament 
foren triats un total de 9 vocals, els 
quals suposaren una representació de 
tots els partits. Així doncs per part del 
PSPV s’escollí a Jorge Rodríguez Gra-
maje, Diana Morant Ripoll i Roger 
Cerdà Boluda; de Compromís Vicent 
Grimalt Boronat, Alicia Izquierdo Sesé 
i David Abad Ruiz; de Ciutadans Jor-

ge Sedano Delgado; del PP Carolina 
Mengual; i per últim d’Esquerra Uni-
da Miguel Ángel Lorente López. Cal 
dir que aquests càrrecs es constituïren 
amb el vot favorable de tots els partits 
a excepció del PP, que es va abstenir 
en el procés de votació. Així doncs, es 
trobaran representants fi ns a 9 ajunta-
ments (Alcoi, Cocentaina, Dénia, Ibi, 
Gandia, Oliva, Tavernes de la Valldig-
na, Ontinyent i Xàtiva) i 5 mancomu-
nitats (La Vall d’Albaida, La Costera, 
l’Alcoià-Comtat, La Canal i La Safor). 
El pressupost inicial aprovat per a 2017 
és de 50.000 euros, els quals se suma-
ran a la subvenció rebuda pel SERVEF 
per a la contractació d’una Agencia de 

ECONOMIA
Després que els problemes de fi nançament llastraren la 

continuïtat del Consorci de les Comarques Centrals el 2004, 
l’organisme s’ha tornat a posar en marxa aquest any amb 

la intenció de dinamitzar econòmicament les comarques de 
l’Alcoià, el Comtat, la Foia de Castalla, la Vall d’Albaida, La 

Costera, la Safor, la Canal de Navarrés i la Marina Alta.

ANUARI. Valencians 2016
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El Consorci de les 
Comarques Centrals 
es reactiva 10 anys després

Alcaldes i regidors en l’acte de constitució.
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Desenvolupament Local (ADL).
Entre els objectius d’aquest òrgan es 

troba la creació d’un Consell Econò-
mic i Social de les comarques centrals, 
així com la recerca de fi nançament 
-europeu, nacional o autonòmic- per a 
projectes de desenvolupament econò-
mic. Una altra de les prioritats seria la 
potenciació de les col·laboracions entre 
les diferents comarques des del punt 
de vista comercial, industrial, turístic o 
d’innovació. Una sèrie de projectes que 
segons la junta directiva, pretenen “fer 
valdre, sempre des de la unió i el con-
sens institucional, la importància d’un 
territori, referent econòmic i cultural 
per a tota la Comunitat”. 

En aquesta línia, Francés va afi rmar 
en la reunió constitutiva que “més tre-
ball, més qualitat de vida i un exemple 
polític de consens i lleialtat, això és en 
el que ha de traduir-se el nou Consor-
ci. Els valencians no necessiten noms, 
despeses o paraules grandiloqüents, és 
necessari treballar perquè són moltes 
coses les que ens uneixen, però només 
amb projectes comuns reals i palpables 

aconseguirem el futur que tots ens me-
reixem”.

Des de la seua constitució, una de les 
primeres iniciatives que s’ha posat en 
marxa és el disseny d’un pla estratègic 
que identifi que els projectes de la zona 
i que permeta seleccionar les mesures 
necessàries per al potenciament econò-
mic. Indústria, turisme, comerç, in-
novació, sostenibilitat i medi ambient 
serien les cinc grans àrees en les quals 
el pla està basat que, per altra part, ja 
té defi nit un calendari. El primer pas 
seria doncs identifi car els reptes terri-
torials per a cadascuna de les cinc àrees 
d’actuació, que vendrien seguits de les 
seues corresponents jornades temàti-
ques per a presentar propostes i selec-
cionar projectes estratègics. 

Posteriorment s’hi hauria de defi nir 
un Pla d’Actuació Conjunt per a iden-
tifi car els programes i les fonts de fi -
nançament per a dur-los endavant. En 
defi nitiva, alguns dels objectius del pla 
consisteixen en el foment de l’ocupació 
i la promoció econòmica, la defi nició 
de les línies d’actuació, i l’impuls de 

la cooperació entre el sector públic i 
el privat. S’espera que els resultats es 
presenten públicament a principis del 
2017.

S’ha de recordar que Alfonso Rus 
va ser el primer president d’aquest 
organisme, que fou creat l’any 1994. 
Malauradament, la pèrdua de fi nança-
ment europeu va ser una de les causes 
que propicià l’abandonament del con-
sorci, que deixaria de reunir-se l’any 
2004. Amb la reactivació d’aquest ens, 
es recupera la intenció de promocionar 
econòmicament les comarques cen-
trals, amb unes iniciatives que volen 
arribar als més de 600.000 valencians 
que habiten les vuit comarques inte-
grades al consorci.

Entre els objectius es 
troba la creació d’un 
Consell Econòmic 
i Social de les 
comarques centrals



El 2016 ha suposat un any important per a les 
Comarques Centrals. El Consorci, inactiu des 
del 2006 al 2015, va tornar a reprendre la seua 

activitat, amb el convenciment dels que el formem 
que només des de la generositat i la unió del nostre 
territori tindrem el futur que els habitants dels nostres 
municipis es mereixen. 

El 28 d’abril, vam constituir el Nou Consorci de 
les Comarques Centrals, (CCCV), que tinc l’honor de 
presidir conjuntament amb els vicepresidents, Josep 
Antoni Albert i Quilis, alcalde d’Albaida, i Cristina 
Suñer Tormo, regidora de Xàtiva .Un Consorci format 
en un principi pels ajuntament d’Alcoi, Cocentaina, 
Denia, Gandía, Ibi, Oliva, Ontinyent, Xátiva; i les 
Mancomunitats de la Costera, la Canal de Navarrés i La 
Safor. Un total de vuit comarques amb més de 600.000 
habitants. 

En aquestos primers 7 mesos de feina ja hem 
incorporat dos nous socis: Tavernes de la Valldigna 
i la Mancomunitat de l’Alcoià-Comtat. També hem 
aprovat els pressupostos de tots els anys d’inactivitat 
i els del 2017. Hem demanat i aconseguit subvenció 
del SERVEF per a la contractació d’un ADL per 
al Consorci, que ja s’ha incorporat. Un ADL que 
impulsarà els projectes que estan elaborant-se en el 
Pla de Dinamització de Projectes Estratègics per a les 
CCV. Un pla que es presentarà en poques setmanes i on 
ens mostrarà com ens trobem en cada un dels apartats 
importants pels nostres ciutadans permitint-nos marcar 
els projectes necessaris i la seua prioritat. 

En aquesta nova etapa, estem convençuts que el 
Consorci ha de ser un òrgan de discussió i participació 
supracomarcal, amb lleialtat i amb la confluència 
d’interessos per damunt de tot. Sabem que les 
comarques que formem part del Consorci tenim uns 
reptes comuns, i contem amb ciutats històriques 
que han tingut sempre un pes molt important com a 
referents industrials, turístics i culturals per a molts 

Tenim la força 
i el convenciment

TONI FRANCÉS
President del Consorci de les Comarques Centrals Valencianes
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OPINIÓ “En aquesta nova etapa, estem 
convençuts que el Consorci ha 
de ser un òrgan de discussió 
i participació supracomarcal, 
amb lleialtat i amb la confl uèn-
cia d’interessos per damunt de 
tot. Som vuit comarques amb 
més de 600.000 habitants”

altres territoris. 
I es que el Consorci té una força econòmica i social 

suficientment important per tenir influència allà on 
es prenen les decisions. Per això, aquestos primers 
7 mesos, hem treballat de valent en la recerca de 
finançament de projectes concrets tant en Europa 
com València i ara, una vegada constituït el Govern 
Central, ho farem també en Madrid. 

En aquesta nova aventura no estem sols, tenim 
el recolzament del nostre President Ximo Puig que 
ens ha recolzat des d’un principi i del conjunt del 
Govern Valencià, concients de que el Consorci és 
un bon instrument per contribuir a la vertebració i 
desenvolupament del nostre Pais. 

Pel 2017 també tenim uns objectius molts clars: 
hem de posat l’accelerador en aprovar els nous 
estatuts en els que la comissió està treballant de 
valent, crear el Consell Econòmic i Social de les 
comarques centrals, i  impulsar els projectes del Pla de 
Dinamització de Projectes Estratègics per a les CCV 
per a  fomentar el treball, la promoció econòmica i la 
projecció turística. 

recuperem les 
Comarques Centrals
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ESTADÍSTICAS

POBLACIÓN ACTIVA

EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL

TRABAJADORES EXTRANJEROS AFILIADOS A LA
SEGURIDAD SOCIAL EN ALTA LABORAL

EPA. Actividad de los 
ocupados per sectors

Nomdedéu destaca que 
2016 ha supuesto el 
punto de infl exión para la 
creación de empleo en la 
Comunitat Valenciana

El secretario autonómico subraya 
que la Comunitat está por encima 
de la media en afi liaciones
Un total de 2.654 personas 
(-9,11%) sin ocupación anterior 
han encontrado trabajo este año.
Enric Nomdedéu, ha valorado los 
datos de paro registrado en diciem-
bre que, según él, han confi rmado 
que 2016 ha supuesto el “punto de 
infl exión en la creación de empleo 
en la Comunitat Valenciana”.
En términos interanuales se ha 
producido una reducción del 
desempleo del -9,31 lo que implica 
que hoy hay 43.027 personas para-
das menos que hace un año.
Ha hecho hincapié en que el 
desempleo ha bajado en términos 
interanuales en todas las comarcas, 
con horquillas de reducción de 
entre 16,70% y el 5,32%.
De la misma manera, ha destaca-
do la reducción del paro entre los 
menores de 25 años en términos 
mensuales e interanuales (-12,42%) 
y ha recordado la apuesta decidi-
da del Consell por apoyar a este 
colectivo, con iniciativas como 
AvalemJoves.



Superat el primer any i mig de legislatura, el Govern 
del Botànic està en disposició d’afi rmar que potser 
hem arribat al moment en què comencen a veure’s els 

primers fruits de l’esforç conjunt de l’Administració i els 
agents socials en projectes concrets.

Costarà dècades superar la motxilla del deute heretat 
dels anteriors gestors, que ascendeix a més de 40.000 mi-
lions d’euros i que cada any consumeix gran part del pres-
supost de la Generalitat. El deute és la ‘tercera’ conselleria 
que més gasta’ cada any per darrere de Sanitat i Educació. 

Nugats de mans pel deute i per l’injust fi nançament 
que ens arriba de Madrid, posada la casa en orde, toca ja 
anar per feina amb les prioritats clarament identifi cades 
pel que fa a la Conselleria d’Economia Sostenible.

L’objectiu fi nal és canviar el model productiu des de 
l’especulació dels anys 2000 fi ns a una Economia real 
que es fonamente sobre la recuperació de la Indústria i la 
millora dels altres grans sectors: Serveis, Turisme, Agricul-
tura, etc. És necessari canviar el xip i planifi car polítiques 
a mitjà-llarg termini deixant de costat el curt termini. Cal 
guanyar diners i generar riquesa, però no a qualsevol preu. 
Clar que importa l’entorn mediambiental i la manera de 
fer les coses: amb ètica i rigor.

Amb aquest nou ‘modus operandi’, podem fi xar les 
nostres prioritats pràcticament per al que resta de legisla-
tura. Com hem insistit, la Indústria, implantada al nostre 
territori pels nostres avantpassats i ara quasi abandonada, 
és la que ha de tornar a reactivar l’Economia. Perquè In-
dústria és sinònim de creació de llocs d’ocupació de quali-
tat, és sinònim de treball en xarxa i de motor de qualsevol 
Economia, per molt local que siga. 

Darrere d’una Indústria forta sempre hi ha una Socie-
tat forta, duradora i estable. Ja tenim en marxa un pla de 
suport a la indústria per comarques (2017-2019) i en breu 
tindrem els resultats del Pla estratègic de la indústria a més 
d’un mapa que ens marcarà les zones on en l’actualitat 
tenim ubicats els nostres polígons.

Les nostres empreses han sabut torejar la crisi –les més 
potents– internacionalitzant-se i exportant de manera exi-
tosa. Senyal doncs, que som capaços de vendre un produc-

Preparats 
per a la 
reconstrucció
RAFA CLIMENT
Conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
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OPINIÓ
“Les claus, generar un esce-
nari de confi ança i promoure 
polítiques reals començant 
per la reindustrialització”

te de qualitat. Continuem sent bons productors i bons 
venedors; com sempre ha passat a totes les comarques 
del País Valencià. Com que és el que sabem fer des de fa 
segles, de la mà de la Tecnologia, cal aprofi tar el nostre 
capital humà –el més apreciat que tenim– per fer créixer 
les nostres pimes, per generar-ne de noves amb base 
tecnològica, i també per atraure inversions de fora de les 
nostres fronteres. Per a això ens hem de preparar, formar 
i comunicar tots els agents socials que intervenim en el 
procés econòmic.

D’altra banda, hem de planifi car allò que necessita el 
sector Comerç de la Comunitat, ofuscat pel tema dels 
horaris comercials, que esperem resoldre tots plegats 
com més aviat millor.

2017 serà també l’any del Pla energètic valencià, una 
guia que ens marcarà el camí a seguir en les pròximes dè-
cades arran de l’Energia. Ja sabem que el futur passa per 
les renovables i l’autoconsum. I ja treballem clarament 
en aquesta línia amb bonifi cacions fi scals per als usuaris i 
préstecs per als empresaris.

Si tot açò ho fem bé, les llistes de l’atur a poc a poc 
baixaran les seues xifres. Les claus, generar un escenari 
de confi ança i promoure polítiques reals començant per 
la reindustrialització. En paral·lel, ja hem posat en marxa 
programes per formar i inserir desocupats joves (AVA-
LEM JOVE) i majors de 45 anys (AVALEM Experièn-
cia) per tutelar, acompanyar i posar en contacte a empre-
ses i talents.



La inestabilitat experimentada per la patronal autonòmica (Cierval) als úl-
tims mesos, ha desembocat aquest desembre en la convocatòria d’un concurs 
de creditors; conseqüència de la impossibilitat d’afrontar el pagament dels 1,5 
milions de perdudes en 2015, derivats dels deutes de la patronal castellonenca 
(CEC) i alacantina (Coepa). 

En els pròxims quatre mesos l’organització haurà de presentar doncs un pla 
de viabilitat per tal de fer front als pagaments. Gran part d’aquests problemes 
són derivats de les presumptes irregularitats que la CEC va protagonitzar en 
relació a les subvencions per a plans de formació, després d’emetre factures 
falses que permeteren el desviament d’1,8 milions. 

Per la seua part, Coepa ha superat recentment un concurs d’acreditors grà-
cies al fet que la patronal autonòmica acceptara una condonació del 95% d’un 
deute contret amb ella per valor de 600.000 euros. No obstant això, els seus 
responsables hauran de fer front a una denúncia presentada pel Servef per 
presumptes fraus en subvencions.

Després d’un estira-i-arronsa a la ciutat d’Alacant sobre la possibilitat que 
els centres comercials pogueren obrir tot l’any, un jutge va reconèixer el dret 
de les grans superfícies Puerta de Alicante, Plaza Mar i Gran Vía, a ser incloses 
en una zona de Gran Afl uència Turística (ZGAT). Aquesta sentència, que per-
metria als centres comercials obrir diumenges i festius, ha motivat un recurs 
per part de l’Ajuntament d’Alacant, ja que s’estima que la decisió judicial 
ocasionaria “una tremenda desigualtat” respecte al petit comerç. 

Malgrat el manteniment del recurs, que segons l’alcalde Gabriel Echávarri 
podria tardar dos anys a resoldre’s, l’apertura en dies festius es podria autorit-
zar si les tres grans superfícies reclamaren l’execució provisional de la sentència 
davant del jutjat alacantí. La sentència reobrí doncs un debat anterior, pel qual 
el Consell Local del Comerç va declarar ZGAT el centre d’Alacant i Maison-
nave; decisió que excloïa les tres grans superfícies i que va tindre el suport del 
grup socialista.

D’acord a la revista Forbes, en 2016 
la Comunitat Valenciana ha aportat 
10 a les 100 majors fortunes de l’estat; 
xifres que la converteixen en la tercera 
autonomia del rànquing superada úni-
cament per Catalunya (27) i Madrid 
(24). 

Pel que fa al volum de patrimoni, la 
Comunitat representa 15.300 milions, 
dels quals més de la meitat (8.000) per-
tanyen al fundador de Mercadona Juan 
Roig, segona major fortuna d’Espanya. 
En aquesta classifi cació la Comunitat 
Valenciana baixa fi ns a la quarta po-
sició allunyada de Galícia, la primera 
gràcies als vora 70.000 milions que 
aporta Amancio Ortega.

El segon valencià de la llista és Juan 
Luís Gómez Trénor, un dels majors ac-
cionistes de Coca-Cola European Part-
ners, amb 2.300 milions. Darrere d’ell 
es troben Fernando Roig, propietari de 
Pamesa i del Villarreal C.F, amb 1.000 
milions; Juan Lladró (600); els grans 
accionistes de Porcelanosa, María José 
Soriano, Silvestre Segarra i els germans 
Héctor i Manuel Colonques (aquests 
últims amb 500); i per últim Enrique 
Bañuelos (400).

La patronal valenciana 
entra en preconcurs

Un jutge autoritza en 
Alacant l’apertura dels 
centres comercials tot l’any

El 10% de 
les majors 
fortunes del 
país són 
valencianes

20

Instalacions de Plaza Mar en Alacant
Juan Roig, 
fundador de 
Mercadona
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L’IPC incrementa a la 
Comunitat en un 0’4%

La taxa anual de l’Índex de Preus de Consum (IPC), la qual valora el cost 
d’un conjunt de productes que els consumidors adquireixen regularment, xifra a 
la Comunitat Valenciana una taxa del 0,4% a les acaballes del passat novembre, 
deixant l’índex en 104 punts. Segons l’informe publicat per l’INE, el percentatge 
es manté igual respecte al novembre de fa un any i l’octubre del 2016, però puja 
al 0,7% en el qual va d’any. Per grups de productes destaca principalment l’in-
crement mensual en el de vestit i calçat, que arriba al 5,1%, mentre que des de 
principi d’any, sumat al 3,2% d’aquest mateix grup, cal ressenyar l’augment de 
3,2% en comunicacions i el 3,1% en transport. Si ho contraposarem a les xifres 
estatals, veuríem que l’IPC general per al mes de novembre és del 0,7% amb una 
infl uència negativa al grup de transport, que experimenta una variació de l’1,4%. 
D’altra banda, els grups amb major infl uència positiva són el d’oci i cultura amb 
un -1,6%, i el d’aliments i begudes no alcohòliques amb el 0,4%.

Un oriolà 
compra 
l’edifi ci 
España
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Segells de 
qualitat 
per a la 
indústria 
valenciana

Amb l’anunci fet pel president Ximo 
Puig, la creació de segells de qualitat de 
productes relacionats amb el model pro-
ductiu valencià com les joguines, el calçat 
o el tèxtil, podria ser una realitat aviat. 
La iniciativa es troba emmarcada dins 
d’un pla de la Unió Europea que intenta 
promoure denominacions d’origen per a 
productes no agroalimentaris. Es tracta-
ria doncs, segons el president del Con-
sell, que “aquests productes característics 
de la província, tingueren un segell iden-
tifi catiu que pogués ajudar que el ‘made 
inEuropa’ tingués una major notorietat. 
Es crearia un segell de qualitat similar al 
de les denominacions d’origen”. 

Des de la Generalitat s’afi rma que la 
iniciativa naix d’acord amb les indica-
cions geogràfi ques protegides dels pro-
ductes alimentaris, pretén crear un marc 
paregut per als que no ho són. El pro-
jecte encara està en fase de maduració i 
dependrà en gran mesura de la patronal 
de cada sector.

L’empresari oriolà, Trinatario 
Casanova, va passar a la primera 
plana mediàtica després d’anunciar 
l’adquisició de l’imponent edifi ci 
España de Madrid. 

El propietari del grup inversor 
Baraka va dur a terme l’adquisi-
ció amb una oferta de 272 milions 
d’euros a l’antic propietari, el grup 
xinés Wanda; set milions més del 
que els xinesos pagaren prèviament. 
Aquesta fou la segona gran opera-
ció immobiliària de l’empresari en 
la capital, anteriorment havia venut 
el número 44 de la Gran Vía, edi-
fi ci que va adquirir a Bankia i que 
a pocs mesos va vendre amb una 
plusvàlua de 2,6 milions d’euros. 
Tant Baraka com Wanda s’han do-
nat de termini fi ns al 31 de març 
del 2017 per completar el traspàs 
de la totalitat de les accions. 

Una de les particularitats de 
l’edifi ci España és sense dubte el 
valor històric de la seua façana; de 
fet aquesta va poder infl uir que es 
dugués a terme la transacció, ja que 
una de les condicions que l’Ajun-
tament madrileny va posar al grup 
Wanda, fou que es mantingués in-
tacta la façana original.

Es 
desbloquegen 
les obres del 
Parc de Sagunt

Quasi deu anys després que foren 
paralitzades, les obres del parc indus-
trial de Sagunt s’han reactivat aquest 
any amb l’acord signat per la Genera-
litat i l’Autoritat Portuària de Valèn-
cia (APV). El desbloqueig s’ha pro-
duït gràcies a l’abonament dels diners 
que APV tenia pendents, i que ajuda-
ran a l’empresa pública Parc Sagunt 
a completar les obres. Respecte a la 
data de fi nalització es preveu, tal com 
va anunciar la vicepresidenta Móni-
ca Oltra, que aquestes puguen estar 
fi nalitzades al maig del 2017, oferint 
d’aquesta manera a l’economia valen-
ciana “una oportunitat de recupera-
ció”. Oltra assegurà que Parc Sagunt 
era “un altre del empastres” que es 
va trobar l’actual govern, el qual “ha 
solucionat en poc més d’un any, una 
paràlisi arrossegada des del 2007”. 
Una de les parts benefi ciades d’aques-
ta situació és Mercadona, que pretén 
establir en Parc Sagunt el seu princi-
pal centre logístic de tota Espanya. El 
pagament de 24 milions permetran a 
la companyia ocupar una parcel•la de 
358.000 metres quadrats.

Edifi ci 
España de 
Madrid
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La il·lusió i entusiasme en fer les 
coses han estat en bona part 
responsables de l’èxit d’aquest 

projecte empresarial que va arrancar 
de zero a partir d’un xicotet negoci 
familiar fundat per Vicent Server i 
Isabel Pérez. 

En una primera etapa, confeccio-
naven capaços utilitzats per a anar a 
comprar al mercat fi ns que en 1971 
l’empresa va experimentar un canvi 
radical quan es va convertir en pre-
cursora en la fabricació de carros per 

ROLSER
COMPLEIX 50 ANYS A 
L’AVANTGUARDA EN LA FABRICACIÓ 
DE CARROS DE LA COMPRA

El bon gust pel disseny i la innovació i la cura del detall més minuciós són trets 
diferencials que han acompanyat la trajectòria de l’empresa Rolser, SL que en 

2016 ha complit el seu primer mig segle de vida. Líder nacional en la fabricació 
de carros de la compra, Rolser exporta els seus productes a més de 60 països.

a la cadena de supermercats Spar. La 
idea que es volia implantar era que el 
client puguera agafar directament els 
productes sense necessitat. Joan Ser-
ver, un dels fi lls dels fundadors, va 
idear un arterfacte amb rodes i una 
empunyadura llarga, que va ser tot 
un èxit. De seguida, Galerias Precia-
dos els va encomanar 500 unitats i la 
fabricació dels carros es va disparar. 

Amb el pas del anys, l’empresa ha 
anat incorporant millores en els ca-
rros per a fer-los més pràctics i lleu-

gers i incorporant dissenys més atrac-
tius, alguns creats per artistes de la 
comarca, com Joan Castejón. Això 
ha permès a Rolser situar-se a l’avant-
guarda en la fabricació de carros de la 
compra. 

De la seua planta industrial de Pe-
dreguer, de 21.000 m2, també ixen 
escales d’alumini domèstiques i pro-
fessionals i centres de planxat. Tots 
els productes es caracteritzen per la 
qualitat, seguretat i fi abilitat, que 
arriben a clients de tota Espanya així 
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Interior de les instal·lacions de la planta industrial, a Pedreguer, que ocupen 21.000 metres quadrats.
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com de França, Xina, Japó o Estats 
Units, entre altres molts països dels 
cinc continents. 

L’ANIVERSARI 
Els actuals gestors de Rolser, els ger-

mans Joan i Paquibel Server, van ser els 
anfi trions de la festa del 50 aniversari 
de l’empresa. Més de 700 convidats as-
sistiren a l’acte, celebrat el passat mes 
de juliol. Entre ells, el president de les 
Corts Valencianes, Enric Morera, a 
més dels consellers d’Economia, Rafael 
Climent, i d’Hisenda, Vicent Soler, i 
de l’alcalde de Pedreguer, Sergi Ferrús, 
a més d’altres alcaldes i regidors de la 
comarca de la Marina Alta. 

Joan Server va manifestar que “cin-
quanta anys són tota una vida, i en el 
cas de les empreses, en este món tan 
canviant i competitiu, tot un repte di-
fícil d’assolir”. Per això, Rolser ha fet 
una aposta per reinventar-se, créixer i 
evolucionar. Un dels seus objectius és 
aconseguir que els carros siguen conce-
buts com a un complement de moda i 
que no només servisca per a transpor-
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tar la compra sinó també per a portar 
les peces de roba quan la gent va a les 
botigues o fi ns i tot per a passejar. En 
defi nitiva, es tracta de desenvolupar 

noves tendències, acabar amb els este-
reotips associats a este tipus de produc-
tes i arribar als sectors més joves de la 
societat. 

Directius de l’empresa en la celebració del 50 aniversari amb el conseller d’Economia.
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Si hay un acontecimiento que sin 
duda ha supuesto un hito para 
Anecoop en 2016, ha sido la ce-

lebración de su 40 Aniversario. 
Un evento que la cooperativa de se-

gundo grado ha querido compartir con 
sus socios, colaboradores y equipo hu-
mano, artífi ces de una trayectoria exi-
tosa desde sus inicios. 

Para ello, durante el mes de mayo 
organizó cuatro jornadas de trabajo 
en Valencia, Murcia, Almería y Se-
villa, reuniendo a más de 1.300 agri-
cultores socios en representación de 
los 30.000 agricultores que integran 
Anecoop, además de profesionales de 
sus cooperativas socias, de sus ofi cinas 
comerciales en España y de sus fi liales 

ANECOOP
40 AÑOS CULTIVANDO FUTURO

COOPERATIVISMO AGROALIMENTARIO

En 1975, un grupo de cooperativas citrícolas españolas se unió para ampliar su oferta, alcanzar 
nuevos mercados y mejorar sus posibilidades de negociación ante la Gran Distribución.  Nace así 

Anecoop, empresa cooperativa de segundo grado, una “cooperativa de cooperativas”.  69  coopera-
tivas asociadas con miles de agricultores. Anecoop es la primera empresa hortofrutícola del Medi-

terráneo;  líder español en la comercialización de frutas y hortalizas;  primer exportador y segundo 
comercializador de cítricos del mundo y primer operador de sandías y kakis a nivel europeo.

en el exterior, y empresas colabora-
doras.  El objetivo de estas jornadas, 
que contó con la participación como 
ponentes del ex Rector de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia y actual 

director de la Cátedra  Cajamar-UPV 
de Economía Social, Juan Juliá, y del 
especialista en motivación empresarial 
y recursos humanos Luis Galindo, era 
debatir sobre el presente y el futuro del 
sector, haciendo un ejercicio de análisis 
a través de la historia de la empresa y 
un planteamiento de las líneas de ac-
tuación futuras. 

Este programa se complementó de 
junio a octubre con una serie de reu-
niones en cada una de las cooperativas 
socias, a las que se invitó a asistir a to-
dos los socios agricultores y profesio-
nales de las cooperativas. En total, se 
han celebrado 40 reuniones en las que 
han participado 42 cooperativas y que 
han contado con la asistencia de apro-
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Alejandro Monzón, 
presidente de Anecoop, 
apuesta especialmente 
por el Plan AVANZA 

para mejorar la 
competitividad

ximadamente 6.500 socios. 
El broche fi nal lo puso un fi n de se-

mana de convivencia en Calpe, resulta-
do de un sorteo llevado a cabo en cada 
una de las reuniones realizadas entre 
junio y octubre. Allí, 250 personas en-
tre socios y profesionales de Anecoop 
tuvieron la oportunidad de compartir 
experiencias y estrechar lazos, algo que 
sin duda es un factor benefi cioso para 
el buen funcionamiento de cualquier 
empresa. 

El presidente de Anecoop, Alejan-
dro Monzón, ha valorado muy posi-
tivamente los resultados de todos los 
eventos programados, que han supues-
to un fortalecimiento de las relaciones 
entre todos los integrantes del G rupo 
Anecoop y una puesta en común de 
necesidades y propuestas de futuro. 

A lo largo de estos meses, ha ins-
tado a los socios de Anecoop a poner 
en valor el papel del cooperativismo 
agroalimentario para ayudar a los agri-
cultores a obtener una mayor cuota de 
valor aña dido en la cadena alimentaria, 
apostando por la innovación, la inter-
nacionalización y por una mayor inte-
gración. 

Asimismo, ha hecho especial hin-
capié en la responsabilidad de las coo-
perativas, como motor de desarrollo 
y creación de empleo en las zonas en 
las que están ubicadas, en la cesión del 
testigo a las nuevas generaciones, en 
las mejores condiciones posibles y con 

empresas cooperativas sólidas y renta-
bles. 

Pensando en el futuro, precisamente 
una de las cuestiones planteadas tanto 
en las jornadas como en las reuniones 
personales ha sido el desarrollo de los 
distintos proyectos del Plan AV AN Z A, 
un Plan que se enmarca dentro de su 
Plan de I ntegración 2013-2018. En él 
están involucrados más de cien profe-

sionales de Anecoop entre ofi cina cen-
tral, delegaciones y fi liales que, junto a 
profesionales de las cooperativas socias 
y el Consejo Rector de Anecoop, están 
trabajando en veinte proyectos de me-
jora: ocho de producto, dos de logísti-
ca, dos de calidad y producción, cuatro 
de administración y cuatro de gestión. 

El objeto del Plan AV AN Z A es me-
jorar tanto la capacidad competitiva 
de Anecoop como de sus cooperativas, 
creando futuro para todos. 

Las jornadas realizadas en mayo 
han propiciado un cierre de ejercicio 
muy positivo para Anecoop en el pla-
no corporativo, ya que se han incorpo-
rado como socias cuatro empresas con 
las que Anecoop ha estado colaboran-
do desde hace varios años y que vienen 
a ampliar y complementar su oferta:  la 
murciana Toñi fruit, con sede en Libri-
lla, especialista en cítricos y fruta Bio; 
la Sociedad Agraria de Transformación 
Tomasol, de Almería, que cultiva prin-
cipalmente sandía y tomate además de 
otras hortalizas;  la empresa líder en 
el sector de los vegetales de 5ª  gama, 
H uercasa, cuya sede se encuentra en 
Sanchonuño (Segovia) y que, además 
de otros productos, es uno de los ma-
yores productores europeos de maíz 
dulce en mazorca y remolacha de 5ª  
gama, y por último la sevillana Fomen-
to Agrícola Andaluz (FO ASAT), espe-
cializada en la producción de frutas de 
hueso y cítricos.
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L’acord d’associació econòmica entre 
la Unió Europea i la Comunitat 
d’Estats d’Àfrica del Sud, ha per-
més aquest any que els productes 
procedents de Sud-àfrica, Namíbia, 
Moçambic, Botswana, Swazilàndia i 
Lesotho, pogueren entrar a territori 
europeu fi ns a desembre sense cap 
mena de barrera aranzelària. L’acord 
fou durament criticat per diferents 
estaments de la Comunitat, com 
l’Associació Valenciana d’Agricultors 
que reconeixia la incidència “tre-
mendament negativa” en el desenvo-
lupament de la campanya citrícola. 
Fins ara, els productes citrícoles, 
especialment la taronja sud-africana, 
solament podrien entrar a les nos-
tres fronteres fi ns al 15 de setembre, 
aprofi tant així la producció durant 
l’hivern Sud-àfrica i l’absència de 
collita a terres valencianes. Per si açò 
fora poc, l’aranzel que actualment 
és del 16% s’anirà reduint progressi-
vament fi ns que en 2025 Sud-àfrica 
no pague res per exportar cítrics 
a Europa. S’ha de tenir en compte 
que aquest país és el segon expor-
tador mundial de taronja, superat 
únicament per Espanya. La situació 
s’agreuja després de conéixer el risc 
d’arribada de la plaga black spot.

FOIA DE CASTALLA
un cluster industrial del sector 
metal-mecánico-plástico

ANUARI. Valencians 2016
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HÉCTOR TORRENTE
Gerente de IBIAE

La Foia de Castalla, es una comarca en el interior 
de la provincia de alicante compuesta por sólo 
4 municipios (Ibi, Castalla, Onil y Tibi), unos 

40.000 habitantes y una extensión de terreno muy 
pequeña, pero con una masa de empresas, industriales 
y de servicios industriales superior a muchas grandes 
ciudades del territorio español.

Se concentra en este territorio, casi 5.000.000 de 
metros cuadrados de suelo industrial, más de 600 

empresas, y una cifra aproximada de 10.000 puestos de trabajo directo. Es lo 
que venimos diciendo un Cluster industrial del sector metal-mecánico-plástico. 

De un origen heladero y juguetero, donde se  aprendió el ofi cio de fabricante, 
exportador, productor y empresario siendo el germen que ha posibilitado 
poder trabajar para una gran cantidad de otros sectores como son el mueble, 
construcción, automoción, aerospacial, alimentación, envase y embalaje, 
medioambiente, sanitario, menaje-hogar, canal horeca y grandes superfi cies, 
farmacéutico, cosmética, por ejemplo. Es por eso que podemos afi rmar que 
“alguna vez en tu vida has consumido un producto fabricado en Ibi y su 
Comarca”.

Hoy por hoy, el tejido empresarial de Ibi y la Comarca está formado por 
micropymes y pymes, con una capacidad de fabricar cualquier producto que se 
necesite. Se ha creado un tejido empresarial tan variado que permite ser capaz 
de obtener el producto fi nal desde una idea inicial. Es decir, una persona con 
un proyecto, puede realizar el diseño, el molde, la inyección, los recubrimientos 
superfi ciales, los controles de calidad necesarios, el montaje, el envase y embalaje 
y el transporte hasta su casa. 

A su vez, las personas poseen un espíritu emprendedor que permite la 
continua evolución de las empresas, afrontando proyectos nuevos, invirtiendo 
en tecnología de última generación, aumentar la calidad de la fabricación y 
motivando la innovación continua en cualquier parte del proceso productivo. 

Si a todo esto, le añadimos las vías de comunicación que existen como 
son estar a 25 minutos del puerto, del tren de alta velocidad, del aeropuerto 
y con una autovía que comunica con Valencia en una hora, permite  a Ibi y 
la Comarca de la Foia de Castalla convertirse en un referente empresarial e 
industrial a nivel nacional. 

Con todo ello, instituciones como la nuestra, IBIAE (Asociación de 
Empresarios de Ibi y la Comarca), trabajamos para intentar ayudar y facilitar el 
crecimiento de las empresas. En materias como la internacionalización para las 
pymes y micropymes, el fomento del emprendedor industrial, la reducción de 
los trámites de la Administración General, la economía sumergida, la formación 
profesional para trabajadores cualifi cados, energía, cooperación entre empresas, 
captación de potenciales clientes, etc y muchos otros asuntos que van surgiendo 
a la par que la evolución de las empresas. 

Desde IBIAE pretendemos ser un apoyo para las empresas y el tejido 
económico de nuestro territorio. 

Incrementat 
el termini 
per a 
l’arribada 
de taronges 
sudafricanes

OPINIÓN
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Continua la reivindicació 
pel Corredor Mediterrani
El projecte d’implantació de l’ample internacional del Corredor Mediterrani, mitjançant el Tercer Carril, es troba 

endarrerit des del 2012. Aquest tercer carril permet viatjar per la mateixa plataforma a trens d’ample tant ibèric 
com internacional. Els problemes per instal•lar-ho sumats a la falta de planifi cació i d’inversió, estan provocant 

una incertesa que projecta les seues conseqüències en els Rodalies entre Xàtiva, València i Castelló. Entre 800 i 1000 
passatgers es veuen diàriament afectats, els quals, envoltats per la falta de transparència i sense conéixer la data de 
fi nalització, reclamen millores al servei. Exigeixen la creació d’un coordinador que oferisca informació sobre les actua-
cions i els terminis previstos.
Aquestes demandes arriben des de l’Associació Valenciana d’Empresaris, la qual demana un corredor per al desenvolu-
pament econòmic de la Comunitat i per al millor transport de mercaderies i de viatgers, deixant el Tercer Carril com a 
provisional. Al setembre, el President Ximo Puig es va reunir amb el seu homòleg a la Generalitat de Catalunya, Carles 
Puigdemont, per defensar el Corredor Mediterrani i, promocionar així, el turisme i l’economia de tots dos territoris.

En el seu missatge de fi nals d’any, el Pre-
sident Puig assegurava que 2016 ha estat 
“el principi de la fi  de la invisibilitat dels 
valencians”; es referia, evidentment, al 
tracte discriminatori exercit pel govern 
central en l’àmbit del fi nançament au-
tonòmic. Aquest “històric deute” inclou 
en els últims 15 anys 3.100 milions en 
concepte de despeses fi nanceres, i ha 
estat reconegut tant pel Consell Gene-
ral d’Economistes d’Espanya, com pel 
ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, 
qui s’ha compromés a elaborar un pla de 
tresoreria que permeta al Consell mi-
llorar la seua liquiditat. Malgrat aquesta 

bona voluntat política, els avanços per la 
via judicial s’han trobat amb el Tribunal 
Constitucional, el qual ha desestimat el 
recurs presentat a fi nals de gener con-
tra la Llei de Pressupostos de l’Estat del 
2016. La decisió no considerava que es 
vulnerara ni el principi de seguretat jurí-
dica ni la garantia de prestació de serveis 
públics fonamentals, articles tots dos de 
la Llei Orgànica de Finançament de les 
Comunitats Autònomes. D’altra banda, 
el Consell optava per incloure en els 
pressupostos del 2017 una partida amb 
els 1.300 milions que correspondrien a la 
Generalitat en cas d’un just fi nançament.

El principi 
de la fi  per a 
l’infrafi nançament



TH Real Estate, la gestora del centre comercial l’Aljub, va formalitzar la 
venda de la gran superfície il·licitana per un valor estimat de 100 milions 
d’euros. Aquesta operació s’emmarca dins d’una de major volum, on la ges-
tora ha culminat el traspàs d’altres dos actius ubicats en Itàlia per un total 
de 250 milions. Bolonia i Cosenza són les ciutats on es troben els altres dos 
actius italians, que sumats al de l’Aljub, sumen una superfície aproximada de 
70.000 m2. El comprador ha estat una aliança comercial formada al 50% per 
TPG Capital i Partners Group, la qual va comptar amb l’assessorament de la 
multinacional Freshfi elds; per la seua part, TH Real Estate ha tingut l’assesso-
rament de CBRE, Norton Rose i Uría Menéndez. Carl White, gestor en TH 
Real Estate, declarà que “la venda d’aquests actius suposa el següent pas del 
programa de desinversions, ja que el fons es troba en una fase de liquidació. 
(...) Els actius s’han reformat i s’ha vist renovada la seua imatge de marca du-
rant la participació del fons”.

Malgrat que la decisió que els brità-
nics han pres per tal d’eixir de la Unió 
Europea encara no s’ha materialitzat, 
els pronòstics sobre l’impacte del Bre-
xit en la Comunitat no s’han fet es-
perar. En primer lloc parlaríem d’un 
encariment en el comerç exterior amb 
el Regne Unit, com a conseqüència del 
retorn d’unes hipotètiques taxes aran-
zelàries. Industries com ara el calçat, el 
joguet, el marbre o el tèxtil serien les 
més perjudicades, ja que el 10,3% de 
les vendes valencianes a l’exterior es di-
rigeixen a terres britàniques, amb una 
balança comercial favorable de 1.585 
milions. El turisme es podria veure 
afectat amb una probable devalua-
ció de la lliura; els britànics acaparen 
el 31,5% de l’ocupació hotelera, amb 
una despesa mitjana per persona de 82 
euros diaris. Fixant-nos en el nombre 
de residents, les xifres parlen de vora 
80.000 britànics, el 88% concentrats 
a la província d’Alacant. Tampoc obli-
dem l’agricultura, amb un negoci ex-
portador de 400 milions anuals, el 
quart més abundant en el comerç ex-
tern. Pel que fa al sector automobilís-
tic, aquest és el principal exportador de 
la Comunitat cap a Gran Bretanya; la 
factoria Ford Almussafes exporta vehi-
cles per valor de 1.484 milions.

Home Textiles Premium by Textilhogar, l’única fi ra especialitzada en el 
sector del tèxtil celebrada a l’estat espanyol, va clausurar la seua segona edició 
amb un signifi catiu increment de compradors i visitants, tant nacionals com 
internacionals, provinents de vora 30 mercats diferents. El registre de 2.000 
compradors durant el primer dia, superava àmpliament els 1.800 de la pri-
mera edició, en una cita que aquest any va tindre lloc entre els dies 8 i 10 de 
setembre a l’Altillo de Chamartín en Madrid. En total es va reunir una oferta 
de 71 fi rmes espanyoles i portugueses, sumades a la presentació de més de 200 
col•leccions que han suposat un augment de l’aparador del 53%.

Els organitzadors es mostraren satisfets després d’aconseguir els objectius 
fi xats, assegurant que ja estan preparats per a consolidar l’esdeveniment amb 
una tercera convocatòria. “El més important ha estat la disposició d’exposi-
tors, els quals han respost de manera excel·lent” assegurà Leila Bachetarzi, 
directora internacional de la fi ra.

En tanca la venda de 
l’Aljub per 100 milions

Increment de visitants en 
la segona edició de 
Textilhogar
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L’impacte 
econòmic 
del ‘Brexit’



Fins a un total de 790 expedients sancionadors, per valor de 
4.324.637 euros, són els que es van obrir durant la primera mei-
tat de l’any per part de la Direcció General Treball i Benestar 
Laboral, a totes aquelles empreses que vulneraren els drets dels 
treballadors o que no compliren la legislació laboral. Substan-
cial increment si es compara amb les xifres d’exercicis anteriors, 
que segons la directora general del gremi, Cristina Moreno, “no 
es té un objectiu recaptatori sinó el de garantir els drets dels 
treballadors i la igualtat d’oportunitats” per a totes aquelles em-
preses que competeixen en un mateix mercat.

 Les empreses de treball temporal agrícola patiren les san-
cions més elevades, a causa d’una cessió il·legal de treballadors. 
Aquestes multes representen el 98% dels 2.820.155 euros san-
cionats per la mateixa direcció general i aprovats pel ple del 
Consell.  

Per províncies, en Alacant les sancions han arribat al mig 
milió d’euros, en Castelló als 220.000, i a València les multes 
superaren els 733.000.

Fins 790 expedients 
per incomplir la 
legislació laboral
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Les empreses de treball temporal agrícola patiren les 
sancions més elevades

A l’octubre es va publicar, amb 
més de set mesos d’endarreriment, el 
conveni de la indústria del taulell, el 
paviment i les rajoles ceràmiques; el 
qual obliga a les empreses adscrites al 
sector a l’actualització de les nòmines 
i l’abonament dels endarreriments, se-
gons les taules i les condicions acor-
dades a l’inici de l’any. La publicació 
imposava per llei a les empreses la 
implementació de les condicions de 
l’acord; unes condicions que fi ns al 
moment es consideraven voluntàries.

El nou conveni laboral que s’ha pre-
sentat aquest 2016 per al sector del 
calçat, contempla una vigència per als 
pròxims tres anys amb millores sala-

rials. Concretament s’ha acordat un 
increment dels sous dels treballadors 
de l’1%, 1,2% i 1,3% en 2016, 2017, i 
2018, respectivament; a més a més, 
s’ha decidit reduir progressivament 
la càrrega de treball anual des de les 
1.800 hores actuals fi ns a les 1.792 ho-
res en 2018. 
El text recomana la introducció de 
nous tipus de contractes per afavorir 
la incorporació de treballadors joves 
i reduir així les elevades taxes d’atur 
juvenil, així com obri la porta a una 
futura negociació per a la redacció de 
noves fórmules de formació i apre-
nentatge. 

Malgrat haver-se anunciat que la fac-
toria Ford d’Almussafes acomiadaria 
430 treballadors a causa d’una reduc-
ció en la producció, un acord entre la 

direcció de l’empresa i la secció sindi-
cal de la UGT ho va evitar. 
A canvi s’acordà reduir la jornada 
laboral fi ns dues hores durant els úl-
tims quatre mesos de l’any, baixant la 
producció en 12.900 vehicles. Aquesta 
mesura, que no ha suposat una reta-
llada salarial, contempla que aquestes 
hores puguen ser recuperades durant 
els dissabtes del 2017.
A l’acomiadament dels 430 treballa-
dors que s’anava a formalitzar l’1 de 
setembre, s’havia de sumar els 160 
eventuals que la companyia havia 
anunciat que no renovarien a l’aca-
bament del mes de juliol. Així doncs, 
l’acció haguera implicat la reducció 
del 5% d’una plantilla que actualment 
compta amb un volum superior als 
9.000 treballadors. 
La baixada de la producció, motiva-
da per l’alentiment de les vendes en 
Europa que ha originat la crisi, hau-
ria afectat 200 vehicles i 200 motors 
cada dia segons fons sindicals de la 
UGT.

LABORAL
El conveni per al sector 
de la ceràmica exigeix 
l’actualització de nòmines

Millores salarials amb el 
nou conveni del calçat

L’acord aconseguit 
per UGT evita els 
acomiadaments en Ford
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Grupo Turelectric es un grupo 
valenciano formado por tres empre-
sas que acumula más de 30 años de 
experiencia en el sector eléctrico, ac-
tuando en los campos de la alta y baja 
tensión, prefabricados de hormigón, 
instalaciones fotovoltaicas y térmicas 
tanto en el ámbito público como en 
el privado, así como servicios de ofi-
cina técnica y asesoría energética.

Según explican sus directivos: 
“Nos diferenciamos por ofrecer so-
luciones personalizadas a cualquier 
tipo de instalación eléctrica, bus-
cando la eficiencia energética de la 
manera más limpia, eficiente y sos-
tenible. Nuestra preocupación por 
alcanzar y mantener la calidad de 
nuestros servicios y productos, nos 
ha llevado a disponer de un sistema 
de gestión de calidad conforme a la 
Norma UNE-EN ISO 9001:2008 
y un sistema de gestión ambiental 
conforme a la Norma UNE-EN ISO 

GRUPO TURELECTRIC
TREINTA AÑOS OFRECIENDO SOLUCIONES

14001 Certificados por AENOR”
A lo largo de la trayectoria em-

presarial de 30 años, han tenido la 
oportunidad de desarrollar proyec-
tos a nivel nacional e internacional 
con organismos y empresas como la  
Universidad de Valencia, Carrefour, 
Power Electronics, Grupo Aguas de 
Valencia, Distribuidora Eléctrica 
Relleu, Grupo Thomas Cosmética o 

BioCom Energía entre otras muchas.
La clave del crecimiento expli-

can que ha estado en “proporcionar 
la máxima calidad en los productos 
y servicios que proporcionamos y 
mantener siempre actualizadas nues-
tras instalaciones y nuestro personal, 
para acometer cualquier tipo de ins-
talación y proyecto relacionado con 
nuestro sector”.
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Instalación de placas solares.

Transformador eléctrico. Caseta de playa acondicionada, en Castellón.
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La total remodelació de la seu cen-
tral era un projecte que l’entitat 
tenia pendent des de feia anys, 

però per prudència davant les circum-
stàncies econòmiques va haver de pos-
posar. Quan fi nalment es va decidir 
emprendre el projecte que unifi cara tots 

CAIXA ONTINYENT
estrena nova seu central

ENTITATS FINANCIERES

Caixa Ontinyent, única caixa d’estalvis de la Comunitat Valen-
ciana i la més gran de les dos que queden a Espanya, ja té en 
funcionament la seua seu, situada a la plaça de Sant Domingo 
d’Ontinyent, després d’un important procés de reforma que va 
començar a principis de 2015 i que ha suposat la total transfor-
mació de l’anterior edifi ci, que datava de 1973.

els servicis centrals a un mateix edifi ci, 
l’entitat va valorar distintes opcions, 
però fi nalment va optar per quedar-se 
a la plaça de Sant Domingo, situada en 
ple cor d’Ontinyent, i lloc on té la seua 
seu des de 1889 (cinc anys després de 
la seua fundació). Va ser, per tant, una 

decisió molt estudiada i on el compo-
nent sentimental, de seguir arrelats al 
lloc que va vorer nàixer l’entitat, també 
va tindre un paper molt important.

El nou edifi ci, que ha suposat una 
inversió de 4 milions d’euros, permet 
concentrar tots els servicis centrals a un 
mateix edifi ci (fi ns ara estaven a edifi cis 
separats) gràcies a la nova distribució, 
ja que l’edifi ci es va enderrocar tot, a 
excepció de la seua estructura bàsica. 
A més, suposa també guanyar en efi -
ciència i facilita crear sinèrgies entre els 
distints departaments.

En segon lloc, el nou edifi ci, pla-
nifi cat pels arquitectes Soler i Torró, 
amb l’ingenieria a càrrec de Bataller&-
Català, la direcció tècnica d’Antonio 
Morales i executat per Construcciones 
Francés, tots ells d’Ontinyent, ofereix 
els últims avanços en domòtica, inso-
norització, climatització i en mesures 
de seguretat. A més, la nova seu destaca 
també per ser efi cient des del punt de 
vista del consum d’energia.

A la planta baixa de l’actual edifi ci 
s’ha mantés una ofi cina per donar ser-
vici als clients de Poble Nou. De fet, 
esta ofi cina està oberta al públic des de 
fi nals de novembre.

Al nou edifi ci, de 2.700 metres dis-
tribuïts en cinc plantes, treballen 70 
empleats de Caixa Ontinyent. Tots ells 
treballen ja a un edifi ci que destaca per 
la seua lluminositat i confort. 

Actualment, Caixa Ontinyent té 
49 ofi cines, 11 d’elles a Ontinyent, i la 
resta a distintes localitats no sols de la 
Valld’Albaida, sinó també de La Cos-
tera, La Safor, El Comptat, l’Alcoià i la 
ciutat de València.
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Mai podrem saber si Rita Bar-
berà haguera estat declarada 
culpable per les presumptes 

operacions de blanqueig conegudes 
com a “pitufeo” durant l’última cam-
panya electoral municipal. La sena-
dora va morir la matinada del 23 de 
novembre a un hotel de la capital, dies 
després d’haver declarat davant del Tri-
bunal Suprem en qualitat d’imputada. 

La compareixença en va produir 
de manera voluntària davant del jutge 
Conde-Pumpido, en la qual es va des-
marcar de l’organització de tots aquells 
actes electorals i traslladava qualsevol 
responsabilitat als directors de cam-
panya, Alfonso Grau i Alfonso Novo. 

Aquesta peça de la investigació, separa-
da del Cas Taula, investigava ingressos 
anònims detectats entre el 2002 i el 
2011 per un import de 317.050 euros; 
així com les donacions de mil euros 
que realitzaren 47 regidors i assessors, 
i que posteriorment foren retornades 
pel partit en bitllets de 500 euros per 
tal de blanquejar.

Setmanes abans de l’inici de tot 
aquest procediment judicial, la que 
fora batllessa de València durant 24 
anys, va decidir abandonar el Partit 
Popular mantenint, no obstant això, 
la seua condició de senadora. Aquest 
càrrec, amb l’aforament que implica, 
va motivar que Barberà declarara da-

vant del Tribunal Suprem, a diferència 
de la resta d’imputats en la causa per 
blanqueig de capital, que ho feren en 
el Jutjat d’Instrucció 18 de València o 
en el Tribunal Superior de Justícia. La 
decisió, tal com va anunciar en un co-
municat, l’adoptava per a tindre la lli-
bertat de defendre’s d’unes acusacions 
que considerava infundades i per tal de 
prendre accions legals contra els polí-
tics i mitjans informatius que l’havien 
incriminat.

Alfonso Rus, altra de les cares visi-
bles de la trama de corrupció i que ja 
havia estat apartat del Partit Popular en 
març del 2015, va ser fi nalment detin-
gut a fi nals del mes de gener en una 

POLÍTICA

Rita Barberà i Alfonso Rus han estat dos dels noms propis entre els imputats per la batuda del 
Cas Taula durant aquest 2016. La sobtada mort causada per un atac al cor va impedir que la causa 
oberta contra l’exalcaldessa de València per blanqueig de capital poguera seguir el seu transcurs. 
Per la seua banda, Rus va ser detingut a principis d’any en companyia d’altres 23 dirigents popu-
lars, com a conseqüència d’una presumpta xarxa de comissions a canvi de contractes amb l’em-
presa pública Imelsa com a epicentre. La imputació es va acabar traslladant a la cúpula del Partit 
Popular de la ciutat de València, a la qual cosa s’han de sumar les evidències per l’existència de cinc 
“caixes B” amb presumptes diners negres.
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L’Operació Taula propicia la caiguda 
d’històrics dirigents populars

Imatge de TVE
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operació duta a terme per la Fiscalia 
Anticorrupció i la Unitat Central Ope-
rativa de la Guàrdia Civil (UCO). En-
tre els detinguts, fi ns a un total de 24, 
també es trobaven l’exregidora de cul-
tura en l’Ajuntament de València, Ma-
ría José Alcón; la secretaria municipal 
d’aquest mateix consistori, Mari Car-
men García Fuster (anterior mà dreta 
de Rita Barberà); l’exalcalde de Mon-
cada i exvicepresident de la Diputació 
de València, Juan José Medina; l’exal-
calde de Genovés i assessor del grup 
popular en la Diputació, Emilio Llo-
pis; així com l’excap de secció d’Ava-
luació i Planifi cació de la Diputació, 
Salvador Deusa Ibanco. De manera 
complementària als esmentats, també 
foren empresonats tretze empresaris, 
dos arquitectes i un extreballador de 
l’Ajuntament de València. Dies després 
d’aquestes detencions, la cúpula diri-
gent del PP a València era dissolta i es 
decidia deixar en mans d’una gestora la 
direcció del partit.

Després de l’alçament parcial del 
sumari del cas Taula, s’ha pogut saber 
que representants del Ministeri Fiscal 
acusaven Rus de “dirigir” una veritable 
“organització criminal, justifi cada per 
al desviament de fons públics en bene-
fi ci propi i de terceres persones”. Per 

altra part, segons informes de l’UCO 
s’ha pogut constatar el gran interés 
existent per presidir la Diputació, de 
la qual cosa es desprén la decisió de 
posar al capdavant de Imelsa a Marcos 
Benavente, qui havia evidenciat una 
“elevada capacitat recaptatòria per als 
fi ns establerts per Alfonso Rus”. De 
manera complementària tant l’UCO 
com la Fiscalia han considerat que 
l’exbatlle de Xàtiva va utilitzar el Club 
Deportivo Olímpic de Xàtiva, del qual 
va ser president entre 2006 i 2014, 
per a blanquejar comissions per valor 
d’1.679.686 euros.

La trama corrupta s’ha convertit 
en un mal endèmic que afecta tota la 
cúpula dirigent del Partit Popular a la 
Comunitat, com així ho demostra el 
fet que el Tribunal Superior de Justícia 
de la Comunitat Valenciana imputara 
al PP de la capital del Túria en conjunt 
per presumpte blanqueig de capital. 
Mesos més tard la investigació con-
fi rmava l’existència de cinc “caixes B” 
farcides de diners negres en concepte 
de presumptes comissions, gràcies a 
les declaracions del “yonki del dine-
ro”,  Marcos Benavente, qui implicava 
a Francisco Camps, Alejandro Font de 
Mora, Gerardo Camps, Víctor Cam-
pos i Vicente Betoret entre altres.

Aprovació per unanimitat 
dels Plans d’Obres 
castellonencs

La Diputació Provincial de Castelló 
aprovava, després d’unes llargues nego-
ciacions, les bases dels Plans d’Obres i 
Serveis (POIS), que a partir d’ara seran 
coneguts com a Castellón 135. Els cinc 
grups polítics de l’òrgan provincial go-
vernat pel PP, mostraven un sorprenent 
consens en l’atribució de 12.135.000 
euros per ajudar a 135 municipis caste-
llonencs, amb la novetat que els ajunta-
ments tindran major capacitat de decisió 
sobre la manera d’invertir els fons. Fruit 
de la bona entesa, la Diputació també 
aconseguia un consens per als pressupos-
tos de l’any 2017, que ascendeixen a més 
de 131 milions d’euros. 

Regidores de Guanyar 
Alacant envoltades per la 
polèmica

Nerea Belmonte i Marisol Moreno, 
dues de les edils que concorregueren a 
les eleccions municipals del 2015 amb 
la formació Guanyar Alacant, s’han vist 
immerses en la polèmica per diferents 
raons. La primera, després que isquera a 
la llum que havia adjudicat un contracte 
per més de 7.000 euros a una empresa 
del seu entorn personal, fou expulsada de 
l’equip de govern malgrat haver-se negat 
a entregar la seua acta de regidora. Amb 
la seua condició de regidora no adscrita a 
cap grup municipal, la governabilitat del 
tripartit alacantí es troba en una situació 
compromesa amb la perduda de la majo-
ria absoluta. Per la seua banda, les con-
trovertides declaracions protagonitzades 
per Marisol Moreno posaren en perill el 
seu càrrec, després que Ciudadanos i el 
PP exigiren la retirada de les competèn-
cies. Les opinions emeses per la regidora 
es saldaren amb el pagament de 6.000 
euros per un delicte d’injúries a la Co-
rona, i amb una disculpa i una donació 
econòmica per acusar el PP d’organitzar 
juntes de govern a un prostíbul.



2016 ha sido un año de contrastes marcado, sin 
duda alguna, por las elecciones generales del 26 de 
junio, el segundo proceso electoral, apenas seis meses 
después del anterior, que consolidó la posición del 
Partido Popular como principal fuerza política en 
España y posibilitó la formación de un nuevo gobierno 
con Mariano Rajoy al frente.

Elecciones que, en clave de Comunitat Valenciana, 
confirmaron también la recuperación del Partido 
Popular de la Comunitat Valenciana, ya apuntada en los 
comicios de diciembre de 2015, afianzando un proyecto 
que sigue siendo la opción mayoritariamente elegida 
por los valencianos y que representa ilusión, renovación, 
valores y una confianza plena en las posibilidades de 
futuro de nuestra tierra y de nuestros conciudadanos.

Y digo que ha sido un año de contrastes porque si la 
formación de un nuevo Gobierno en España dejó atrás 
un periodo de incertidumbre y de inestabilidad política, 
provocado, entre otras razones, por la lucha abierta por 
el liderazgo de la izquierda y las consecuencias que ha 
tenido ello a nivel orgánico en el Partido Socialista, en 
la Comunitat Valenciana seguimos sufriendo los efectos 
de la pelea constante en el seno de un Consell en el que 
los socialistas se sienten maniatados y condicionados 
por los postulados de las formaciones más radicales que 
sustentan el Gobierno de Puig, Compromís y Podemos, 
lideradas precisamente por la vicepresidenta Mónica 
Oltra.

Porque si algo ha marcado la agenda política en 
la Comunitat Valenciana en el año 2016 no cabe 
duda que han sido las promesas incumplidas de Ximo 
Puig y Mónica Oltra y una hoja de ruta basada en el 
sectarismo, el enchufismo, la confrontación, la desidia y 
el rencor.

Porque quienes llegaron al gobierno prometiendo 
rescatar personas y gobernar mirando a los ojos de la 
gente, pronto evidenciaron, con sus decisiones, que lo 
que realmente les importaba era el reparto de sillones 
y los sueldos que ello conlleva, justificándolo con un 
pretendido mestizaje que no es más que una suerte de 
espionaje entre cargos del PSPV y Compromís.

Sectarismo en materia educativa y lingüística. El 
enchufismo en Sanidad o FGV. La confrontación 
permanente y gratuita con el Gobierno Central. La 
desidia con la que abordan las políticas de empleo o su 
empeño en espantar las inversiones de grandes empresas, 
y tenemos el ejemplo claro de Alcoinnova, que crearían 
miles de puestos de trabajo. El rencor tratando de 
justificar su calamitosa gestión con herencias del pasado. 

Eso sí, los dependientes siguen abandonados por 
la Vicepresidenta Oltra, los ayuntamientos asfixiados 
por el traspaso de competencias autonómicas pero 
no de dinero, los sindicatos denunciando supuestas 
ilegalidades en el proceso de reapertura de RTVV. 
Además de escándalos que afectan a destacados 
dirigentes de PSPV y Compromís y un desprecio por la 
transparencia como así atestiguan hasta tres sentencias 
del TSJCV.

A pesar de ese bagaje, incluso a pesar de Mónica 
Oltra, 2017 debería ser el año del gran acuerdo por 
mejorar la financiación que recibe la Comunitat 
Valenciana del Estado, que no es otra cosa que mejores 
servicios y más oportunidades para los ciudadanos. 
El gran acuerdo de los dos grandes partidos, liderado 
por el Gobierno de Mariano Rajoy, para llevar a cabo 
las reformas que necesita nuestro país para seguir 
progresando.

El Presidente Puig sabe que puede contar con 

Frente a la 
incertidumbre que 
generan los socios 
radicales del 
Pacto del Botánico
ISABEL BONIG TRIGUEROS
Presidenta del Partido Popular de la Comunidad Valenciana
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el PPCV en la reivindicación de un modelo justo 
para la Comunitat Valenciana que acabe con la 
infrafinanciación a la que nos condenó un mala decisión 
política del ejecutivo de Rodríguez Zapatero. Así se lo 
he trasladado yo misma en sucesivas  reuniones. 

Estamos ante una oportunidad histórica para que los 
dos principales partidos del escenario político valenciano 
vayamos de la mano en una cuestión capital para nuestra 
tierra. Por encima de ideologías. Porque, además, 
contamos en Madrid con un Gobierno sensible que ya 
ha convocado las primeras reuniones al más alto nivel 
para avanzar en esta cuestión.

Ese es nuestro compromiso: los valencianos. Y esa es 
la premisa que guía la acción política de nuestro partido 
plasmada en la intensa actividad parlamentaria que ha 
desplegado el Grupo Popular en les Corts Valencianes 
en 2016, acreditada con las más de 14.000 iniciativas 
que ha presentado ante la Cámara. La actividad del GPP 
se ha desarrollado en dos vertientes: una, a través de 
iniciativas de impulso de la acción del Consell y otra, 
ejerciendo la función de control al Consell. 

Así, de entre las primeras, cabe destacar las 4 
Proposiciones de ley presentadas, las 44 Proposiciones 
no de ley de tramitación especial de urgencia y las 73 
Proposiciones no de ley para su debate en Comisión. 

De otra parte, mención especial merecen, las 
iniciativas de control que ha presentado el GPP: 6.968 
solicitudes de documentación, 6.888 preguntas con 
solicitud de respuesta escrita, 102 preguntas orales a los 
miembros del Consell en Pleno y 90 preguntas orales en 
Comisión.

Si bien todas las iniciativas tienen suma importancia, 
de entre ellas, por su relevancia e impacto en el día a 
día de los 5 millones de personas que vivimos en la 
Comunitat, quiero centrarme en dos proposiciones de 
ley. La Ley del Pacto Educativo Valenciano y la Ley de 
financiación justa de los ayuntamientos.

Es necesario alcanzar un pacto de Estado en materia 
educativa. A nivel nacional, como ya ha empezado a 
trabajar el Ministro de Educación, y en la Comunitat 
Valenciana. Por eso hemos ofrecido al President Puig 
este texto, para establecer los principios y pilares 
fundamentales para avanzar en la mejora de la 
educación, frente a la imposición y el sectarismo que 
caracterizan las decisiones que ha venido adoptando el 
conseller Vicent Marzà. 

Queremos y ofrecemos diálogo, porque nuestra 
voluntad es consensuar un modelo que responda a 
las necesidades de nuestros jóvenes y les capacite para 
afrontar los retos que se les presentan. Un modelo que 
sirva a la sociedad y no un modelo que sirva a intereses 
ideológicos que sólo persiguen el adoctrinamiento  y el 
pensamiento único.

Queremos, asimismo, poner fin a la asfixia financiera 
que sufren los ayuntamientos desde la llegada del 

actual Consell. En un escenario de revisión del modelo 
de financiación de las Comunidades Autónomas, 
entendemos que es también el momento de abordar 
una modelo de financiación de los ayuntamientos que 
les permita seguir prestando con eficacia los servicios 
públicos esenciales a sus vecinos. Más aún cuando las 
decisiones del Gobierno Valenciano y, en especial, de su 
vicepresidenta han llevado a muchas entidades locales a 
una situación verdaderamente delicada.

Mónica Oltra, entre sus primeras decisiones como 
responsable de las políticas sociales del Consell, ha 
delegado en los ayuntamientos competencias que no son 
municipales, por ejemplo en materia de dependencia, 
pero sin la correspondiente transferencia de recursos 
económicos para poder prestarlas con garantías, 
de modo que agrava la situación financiera de los 
consistorios pero además pone en riesgo el servicio que 
reciben los ciudadanos.

De ahí esta Proposición de Ley que hemos 
presentado, para garantizar que todos los 
valencianos tengan acceso a los mismos servicios 
independientemente del lugar donde vivan.

Son sólo dos ejemplos de cual es nuestra voluntad. 
Construir y contribuir a un marco de estabilidad 
para legislar y gestionar en beneficio, siempre, de los 
ciudadanos, frente a la incertidumbre y la inseguridad 
que generan los socios radicales del Pacto del Botánico.

A pesar de las últimas decisiones de Puig en 2016, 
alineándose con los extremistas para rechazar el techo 
de gasto contra el criterio de su propio partido, o las 
primeras de este año, utilizando FGV para comprar 
voluntades con vistas a su supervivencia orgánica, 2017 
no puede quedar  marcado como otra oportunidad 
perdida para la Comunitat Valenciana. Nos negamos. 
Y por ello vamos a redoblar nuestros esfuerzos para 
que nuestra tierra sea el espacio de oportunidades, 
convivencia y progreso que los ciudadanos merecen. Es 
nuestra responsabilidad y nuestro compromiso. 

“Si algo ha marcado la agenda 
política en la Comunitat 
Valenciana en el año 2016 no cabe 
duda que han sido las promesas 
incumplidas de Ximo Puig y 
Mónica Oltra y una hoja de 
ruta basada en el sectarismo, el 
enchufi smo, la confrontación, la 
desidia y el rencor”.
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Punset fa 
trontollar 
l’estabilitat de 
Ciudadanos

El 
Constitucional 
tomba el 
dret foral 
valencià

Diputada autonòmica de Podemos 
passa al grup dels no adscrits
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El dret foral valencià s’ha vist agreu-
jat durant l’últim any pel Tribunal 
Constitucional, després que aquest 
haja anul•lat la llei de règim econò-
mic matrimonial, la de custòdia 
compartida, i la d’unions de fet. 
Les lleis, aprovades per les Corts 
Valencianes en 2007, 2011 i 2012 
respectivament, foren recorregudes 
en el seu moment pel govern central 
i fi nalment anul•lades pel Constitu-
cional, en considerar que envaeixen 
competències estatals. El recurs 
presentat davant la llei de règim 
econòmic considerava que el sistema 
de separació de béns era exclusiu de 
la legislació estatal, excepte en el cas 
d’acollir-se al règim de guanys. En la 
d’unions de fet, la sentència afec-
tava aquells preceptes que regulen 
les conseqüències civils d’aquestes 
unions, en canvi desestimava el 
recurs en aquells altres casos que no 
tenien caràcter civil. Pel que fa a la 
legislació de custòdia compartida, 
la resolució no té efectes sobre les 
decisions d’atribució de custòdia que 
es prengueren des del 2011, any que 
s’aprovà la llei.

L’activitat de Carolina Punset dins de Ciudadanos 
ha estat d’allò més agitada al llarg del 2016; una 
trajectòria que l’ha dut des de la dimissió com a 

portaveu de la formació taronja a les Corts, fi ns a les insinuacions que augu-
ren una hipotètica candidatura a les primàries del partit. La seua eixida de la 
institució valenciana es produí rumb al parlament europeu, on la designació 
de Juan Carlos Girauta com a portaveu de Ciudadanos al congrés va deixar 
una vacant. Mesos més tard, l’eurodiputada anunciava la seua dimissió com a 
membre del Comité Executiu Estatal del partit, en el qual era responsable de 
medi ambient i territori, després de no sentir-se identifi cada amb “la major 
part de les decisions estratègiques” de la direcció. Punset afi rmava que la 
seua tasca “s’havia tornat estèril”, després de no poder “conjuminar el suport 
sufi cient per a determinar algun canvi”. No seria estrany doncs, que decidi-
ra disputar-li la direcció de la formació a Albert Rivera en les primàries del 
proper congrés nacional.

La polèmica del decret turístic 
Amb l’aprovació que es va produir en març d’allò que es coneix com a decret 
turístic, el Consell adquiria plenes competències per tal de controlar els pres-
supostos de les tres diputacions de la Comunitat en matèria de turisme i grans 
esdeveniments. El decret, que segons paraules del President Puig busca una 
“coordinació” entre els organismes, contempla la creació d’una comissió on 
tindran cabuda representants de diferents àmbits polítics, i que serà l’enca-
rregada de declarar si els actes que s’organitzen a la Comunitat són d’interés 
comunitari o provincial. Depenent d’aquesta consideració els esdeveniments 
poden ser fi nançats per una diputació o per les tres, de manera complemen-
tària a la qual realitza la Generalitat. Les diputacions de Castelló i Alacant 
demanaren al Tribunal Superior de Justícia Valencià la suspensió cautelar del 
decret, una petició que seria desestimada pel tribunal.

La direcció de Podemos de la Comunitat Valenciana va decidir obrir un expedient d’expulsió a la diputada autonòmica 
Covadonga Peremarch, després que aquesta no volguera entregar la seua acta. El motiu de la destitució: la suspensió 
de militància durant un any sumat a un altre d’inhabilitació en companyia d’altres nou membres de la formació a la 
ciutat d’Alacant, per la seua relació amb unes presumptes irregularitats en el procés de primàries. En la seua defensa, 
afi rmà que les acusacions “mancaven de base jurídica”, encara que, acollint-se al codi ètic, acceptava la decisió adop-
tada per la comissió estatal de Podemos. Així doncs, Peremarch passà al grup dels no adscrits de les Corts, ocupant 
l’escó número 98 a l’última fi la, entre els parlamentaris del PP i Ciudadanos. Amb ella, el nombre de no adscrits en la 
història del parlament autonòmic ascendeix a 5, des que el 2007 s’establira aquesta fi gura inaugurada un any més tard 
per Glòria Marcos, després de ser expulsada de la coalició Compromís pel País Valencià.
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Deia Bauman –qui ens deixà fa uns dies–, que 
la identitat s’ha tornat “molt canviant” per 
culpa d’un món “insultantment incert”. Tal 

vegada eixa incertesa i la necessitat de no perdre almenys 
el sentiment de pertinença a un àmbit comunicatiu 
concret i divers és el que hi ha darrere de l’impuls d’una 
associació, la de la Premsa Comarcal Valenciana, que 
aglutina 11 periòdics locals i comarcals que s’editen 
a Alacant, Castelló i València. En un moment en el 
qual les tecnologies de la informació i la comunicació 
han deixat sense un model de negoci clar a les grans 
capçaleres, tindre l’enginy de mantindré en el mercat 
una oferta informativa en paper i de pagament mereix 
una atenció especial per les institucions públiques.

Una aposta per la informació de proximitat que 
ha permès que 11 microempreses editorials dediquen 
un bon grapat de planes a contar allò que passa i allò 
que ens passa als veïns i les veïnes de les comarques 
valencianes. 

Estic segur que algun dia un estudi analitzarà la 
influència que tenen els mitjans locals i comarcals en 
la vertebració del territori. Però m’atrevisc a dir que en 
el cas dels diaris que composen l’associació de premsa 
comarcal, el seu paper vertebrador ha estat enorme. Si un 
dels reptes dels servidors públics és trobar elements que 
permeten “cosir” el territori, poques iniciatives públiques 
o privades com la premsa comarcal o local vertebren tant 
el territori o ajuden a unir les costures d’una ciutat. 

I en eixa tasca de vertebrar el territori i recuperar 
la dignitat de les institucions estem treballant des del 
Govern de la Diputació de València. Al llarg d’estos 
mesos, i malgrat les dificultats pròpies d’una herència 
que els mitjans han donat i continuen donant compte 
d’ella, la “nova” Diputació de València ha encetat un nou 
temps on la transparència, el rigor i la complicitat amb 
els municipis i els seus alcaldes, siguen del color polític 
que siguen, ha centrat tots els nostres esforços.

 Només durant 2016, els ajuntaments han disposat 
d’inversions que ells han decidit per valor de més de 100 
milions d’euros. Hem fet de la Igualtat bandera, creant 
una delegació específica amb un pressupost de més d’un 
milió d’euros per ajudar els ajuntaments a lluitar contra 
la xacra de la violència de gènere, i s’ha incrementat les 

Vertebrar el territori i 
recuperar la dignitat 
de les institucions
JORGE RODRÍGUEZ GRAMAJE
President de la Dipuitació de València i alcalde d’Ontinyent
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OPINIÓ
La Diputació de València té una 
gran tasca per davant, com és la 
seua comarcalització que permeta 
convertir-se en la “Diputació de les 
comarques”.

ajudes als pobles menuts, amb un pla especial per als 
municipis de menys de 5.000 habitants. 

La Diputació de València, que per fi està sent 
portadora de bones notícies, té una gran tasca per 
davant com és la seua comarcalització que permeta 
convertir-se en la “Diputació de les comarques”.

Una proposta que el lectors que tenen la sana cos-
tum “d’asomar-se” a les planes de la premsa comarcal 
sabran valorar, perquè són ells els que, mitjançant les 
planes dels seus periòdics, noten el pols quotidià dels 
seus pobles i ciutats. La diputació, més que cap altre 
organisme, sap que la pervivència de diaris locals o co-
marcals en paper és clau per a transmetre el que estem 
fent a la diputació. I tot gràcies a l’exercici d’un perio-
disme proper i compromès amb la gent a què es diri-
geix, demostrant la bona salut democràtica dels pobles 
i ciutats que els fan possible.

Perquè com diu Vargas Llosa, la salut democràtica 
d’una societat “es mesura avaluant la diversitat 
d’opinions, la llibertat d’expressió i l’esperit crític dels 
diversos mitjans de comunicació”. En el nostre cas, 
estos tres elements estan garantits gràcies a la premsa 
comarcal i de proximitat.

Per molts anys.

premsa comarcal valenciana



La reedició de les eleccions gene-
rals el darrer 26J, tingué un important 
ressò en l’àmbit de la política valen-
ciana. Els populars foren un cop més 
el partit més votat amb un 35.49%, 
quatre punts de diferència respecte a 
les primeres eleccions, que suposaven 
dos escons més al Congrés. La Coalició 
“A la valenciana”, formada per Com-
promís, Podemos i Esquerra Unida, 
no experimentà cap canvi substancial 
amb la incorporació del partit d’Alber-
to Garzón, obtenint els mateixos resul-
tats que a les eleccions de desembre del 
2015, 9 escons. 

De fet, la polèmica va envoltar el 
pacte a l’hora de confi gurar el Congrés 
després del 20D; malgrat que l’acord 
entre Podemos i Compromís exigia la 
presentació d’una sol•licitud de grup 
parlamentari propi per als valencians, 
no es va produir, ja que els diputats de 
Podemos per la Comunitat es van ads-
criure al grup de Iglesias. 

Amb la impossibilitat de Compro-
mís per formar grup propi (únicament 
comptaven amb 4 dels 5 diputats ne-
cessaris), es va acabar integrant al grup 
mixt. 

Per la seua banda el PSPV va perdre 
un diputat, de 7 a 6, incrementant la 
seua diferencia respecte al PP amb 15 
punts, i Ciudadanos va mantenir els 
cinc que ja tenia amb el 15% dels vots.

En total foren tretze els nomenaments 
que tingueren lloc a la segona línia del 
Consell durant l’estiu passat, sumats a la 
creació de dos nous càrrecs: Joan Calabuig, 
primer tinent d’alcalde a València, escollit 
representant per a les relacions amb la 
Unió Europea; i Xavier Uceda, nou dele-
gat per al Model Social Valencià. María 
José Mira es convertí en secretaria autonò-
mica de Model Autonòmic i Finançament 
en la Conselleria d’Hisenda, mentre que 
Blanca Marín, fou escollida per ocupar 
el lloc de Mira. En economia s’atorgà la 
Direcció General d’Indústria i Energia a 
Diego Macià, exalcalde de la ciutat d’Elx. 
Maria Parra per la seua banda ocupà en 
aquest últim departament el càrrec de di-
rectora d’Internacionalització. Per a la se-
cretaria de Salud Pública l’escollit fou Nar-
cís Vázquez, mentre que Marta Hortelano 
passaria a la direcció de l’Àrea de Comu-
nicació adscrita a presidència. Sandra Gó-
mez s’erigiria com nova líder del PSPV a 
València i María Such passaria a la direcció 
de l’Institut Valencià per la Igualtat de Gè-
nere. Altres nomenaments foren el de Júlia 
Company com a directora de l’IVACE o 
el d’Eva Hernández com la nova directo-
ra general d’Economia, Emprendurisme i 
Cooperativisme.

Al gener coneixíem que el Ple 
de les Corts Valencianes accedia 
a la derogació de la llei de sen-
yes d’identitat aprovada pel PP 
en 2015, després d’una proposi-
ció presentada conjuntament per 
Compromís, PSPV i Podemos. La 
proposta fou aprovada amb un to-
tal de 57 vots a favor, 31 vots en 
contra per part dels populars, i 6 
abstencions a càrrec de la meitat 
dels representants de Ciudadanos 
-l’altra meitat va votar a favor-. 
L’oposició dels diputats del PP fou 
clara; a l’exhibició de banderes va-
lencianes constitucionals al fi nal de 
la sessió, es va sumar dies més tard 
la declaració d’intencions de tornar 
a presentar la polèmica llei. S’ha de 
recordar que la seua aprovació data 
de març del 2015, quan la majoria 
absoluta del PP va permetre dur 
endavant una llei que promovia, 
entre altres coses, el reconeixement 
dels bous al carrer com a part del 
patrimoni cultural, o la creació 
d’un observatori de les senyes iden-
titàries on no es trobaria present ni 
l’Acadèmia Valenciana de la Llen-
gua ni el Consell Valencià de Cul-
tura.

Les segones 
eleccions 
enforteixen 
el PP

Derogada 
la lley de 
senyes 
d’identitat

Remodelació 
a la segona 
línia del 
Consell 
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Iniciado un nuevo ejercicio político, desde el 
Gobierno Provincial de Alicante miramos con 
optimismo hacia el futuro aunque conscientes de 

los difíciles retos que se nos presentan. 
Garantizar que la diversidad de nuestra provincia 

no implique diferencias entre sus habitantes, para que 
todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades 
y puedan ver cumplidas sus aspiraciones, vivan donde 
vivan, va a seguir siendo una prioridad para esta 
Diputación, desde su autonomía y desde el firme  
convencimiento de su papel institucional plenamente 
reconocido . 

Debemos seguir perfeccionando el municipalismo 
como el más adecuado de los instrumentos para 
mejorar la vida de las personas y profundizar en la 
labor cohesionadora de las instituciones provinciales. 
Vamos a seguir mejorando la prestación de servicios a 
nuestros municipios en áreas como el agua, los servicios 
sociales, la cultura o los residuos. Porque nuestro 
compromiso con los 141 municipios de la provincia es 
absoluto, especialmente con los pueblos más pequeños, 
para seguir avanzando todos juntos hacia el futuro, el 
progreso y la modernidad. 

Somos un territorio inteligente, lleno de 
oportunidades que debemos desarrollar y potenciar. 
Contamos con empresas situadas a la vanguardia del 
mercado europeo que han generado trabajo y riqueza, 
disponemos de personas emprendedoras cuya fortaleza, 
constancia y adaptación a las coyunturas económicas 
nos han situado en un lugar preferente del dinamismo 
empresarial nacional, atesoramos unos sectores 
productivos con un volumen de negocio incuestionable 
y tenemos unas infraestructuras capaces de vertebrar el 
territorio y de conectarlo entre sí. 

Si a estos factores le añadimos la predisposición de 
seguir trabajando para incrementar la calidad de vida 
de las personas, estableciendo una comunicación fluida 
entre todos los actores políticos, económicos, sociales y 
empresariales de la provincia, el éxito está asegurado. 

Comprometernos, como ya lo hacemos, con ese 
futuro es nuestra responsabilidad como institución y la 
hoja de ruta que desde el Gobierno Provincial seguimos 

Mirando 
al futuro
CÉSAR SÁNCHEZ
Presidente de la Diputación de Alicante
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OPINIÓN
“Porque creo fi rmemente en la 
institución que represento, frente a 
aquellos que cuestionan la existencia 
de las diputaciones provinciales 
reivindico su utilidad y su razón de 
ser ya que, más allá de su centenaria 
historia, son garantía de la autonomía 
local, del equilibrio territorial y de la 
prestación de servicios de calidad”. 

defendiendo. 
Por eso, como presidente de la Diputación de 

Alicante siempre he tendido la mano a colaborar con 
el resto de administraciones, a vertebrar y cohesionar 
la Comunitat, a dialogar con otras fuerzas políticas, 
a escuchar los problemas reales de los ciudadanos y 
las inquietudes de los alcaldes, a reivindicar lo que 
los alicantinos creemos que merecemos por justicia, 
a mostrar sensibilidad con aquellas causas sociales 
que requieren de nuestra atención y, en definitiva, a 
propiciar la transparencia, la cercanía y la sinceridad 
con nuestros vecinos. 

Y porque creo firmemente en la institución que 
represento, frente a aquellos que cuestionan la 
existencia de las diputaciones provinciales reivindico 
su utilidad y su razón de ser ya que, más allá de su 
centenaria historia, son garantía de la autonomía 
local, del equilibrio territorial y de la prestación de 
servicios de calidad. 

premsa comarcal valenciana



El descrèdit de les institucions europees avança 
entre la ciutadania des de fa anys; no obstant, 
2016 ha estat l’any en què aquesta minva 

de confiança de les europees i els europeus en les 
institucions comunitàries s’ha disparat. Mal que 
ens pese, cada vegada menys ciutadans dels –encara 
oficialment– 28 estats membres esperen res d’aquesta 
UE.

D’una banda, ha estat l’any del Brexit. Del Brexit i 
també de les seues primeres conseqüències: la primera, 
evidenciar la manca de previsió dels governants 
europeus davant la possibilitat de que la consulta 
oferira aquest resultat. 

De seguida, vam poder constatar una altra 
conseqüència: les prioritats a l’agenda davant un 
problema no van consistir a analitzar la desafecció 
dels britànics cap al projecte europeu per esmenar 
errades, ni tampoc va ser prioritari tractar de solucionar 
les possibles repercussions que, per exemple, la 
desconnexió causarà en els milions de residents 
europeus al Regne Unit. No: primer fou pensar 
en conseqüències per a l’economia, per a les grans 
empreses. Això ha centrat l’atenció; perquè, en cap cas, 
s’ha pensat en el teixit productiu de base, els sectors 
tradicionals que fan funcionar la nostra economia 
productiva (agricultura, ramaderia, taulell, joguet, 
tèxtil, moble, marbre, les pimes...). 

El Brexit ja està causant problemes, que 
probablement acaben pagant les treballadores i els 
treballadors, i la Unió Europea negligeix en atendre’ls.

Ha estat també el 2016 l’any en què des de les 
oligarquies que mouen la UE s’han accelerat els grans 
tractats comercials. Primer, el tractat amb els Estats 
Units, el TTIP, que els últims mesos sembla que es 
troba en certa hivernació després del triomf de Donald 
Trump a les urnes, qui sempre s’ha mostrat contrari a 

aquest tractat. Però la decadència del TTIP va coincidir 
amb l’embranzida, sembla que quasi definitiva si no 
l’aturem des de la mobilització, del tractat amb el 
Canadà, el CETA.

Aquests moviments al tauler econòmic global han 
estat acompanyats per mobilitzacions ciutadanes 
arreu d’Europa; no tant al País Valencià, tot s’ha de 
dir. A casa nostra, sembla que existeix encara un estès 
desconeixement sobre les conseqüències d’aprovar-
se de ben segur que tindrà conseqüències en la vida 
quotidiana de cada europeu.

Què és el CETA? Una supra-regulació disfressada de 
tractat comercial, negociada en secret i aprovada a tota 
pressa, que sotmet Europa als interessos de les grans 
corporacions multinacionals. 

Si el vell continent encara manté vestigis d’una 
societat del benestar en forma de protecció als 
treballadors, a la salut, o al medi ambient, el CETA 
(com el TTIP que ara dorm) estableix un nou 
escenari fet a mida dels grans interessos financers 
i empresarials: tribunals d’arbitratge privats que 
atempten contra la sobirania dels països, entrada 
d’aliments amb tractaments fitosanitaris o transgènics 
prohibits a la Unió Europea, pèrdua de la protecció a 
les denominacions d’origen o privatització de serveis 
públics... Les properes setmanes són decisives per 
l’aprovació definitiva del CETA, i només amb una 
resposta ciutadana contundent als carrers aconseguirem 
aturar-lo.

Però sense dubte l’any ha estat protagonitzat a 
Europa per les polítiques criminals que els màxims 
dirigents de la UE apliquen davant les persones que 
arriben a les nostres fronteres fugint de les guerres, 
la misèria, el totalitarisme o la fam dels seus països 
d’origen. 

Sense dubte, una de les més greus crisis no només 

La Unió Europea

MARINA ALBIOL GUZMÁN
Portaveu d’EU al Parlament Europeu
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contra els 
europeus
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humanitàries, sinó també de valors.
Mentre milers de ciutats i regions europees oferien 

la seua ajuda per acollir a les persones nouvingudes, la 
resposta de les autoritats europees era desoir aquesta 
solidaritat i posar en marxa mesures repressives, 
inhumanes i criminals: un pacte amb el govern de 
Turquia, no precisament capaç de garantir els drets 
humans, per a la deportació; l’externalització de les 
fronteres utilitzant els fons de cooperació per reprimir 
les migracions; inoperància i incompliment de les 
previsions de reassentament; polítiques repressives de 
governs locals i denegació massiva d’asil...

Sobretot, el més preocupant és que el 2016 ha estat 
la consolidació de les polítiques racistes i d’extrema 
dreta al si de la Unió Europea. 

Els dirigents comunitaris han assumit el discurs 
de criminalització del nouvingut, d’escampar la por 
al diferent, i d’aplicar repressió i càstig a persones 
innocents que només busquen una vida digna. Persones 

que, a més, són víctimes d’unes guerres i una misèria 
que la pròpia Europa instiga per afavorir els interessos 
de grans companyies. 

El 2016. L’any en què, a fora de les institucions 
europees, milers de persones tocaven a les nostres 
portes demanant ajuda. L’any en què, a dins d’aquelles 
institucions, s’accelerava el tractat comercial que 
liquidarà el que podia quedar d’estat del benestar.

Davant això, és necessari que el 2017 siga l’any en 
què les ciutadanes i els ciutadans recuperem Europa. 
Comencem a ser capaços de bastir un altre model 
d’Unió Europea, una alternativa a l’actual, perquè 
cada dia és més evident que l’actual no ens serveix a les 
europees i els europeus.

“Les properes setmanes són decisives 
per l’aprovació defi nitiva del CETA 
–una supra-regulació disfressada de 
tractat comercial que sotmet Europa 
als interessos de les grans corpora-
cions multinacionals– i només amb 
una resposta ciutadana contundent 
als carrers aconseguirem aturar-lo”.

premsa comarcal valenciana

Descobreix
MURO,

Festa,
gastronomia 

i tradició



Al setembre es va viure un dels 
incendis més incontrolables 
de l’any, prop de la localitat de 

Xàbia. L’incendi, que va ser declarat en 
la localitat de Benitatxell, va obligar a 
centenars de persones a abandonar la 
zona i, deixant un miler d’urbanitza-
cions, properes a Xàbia, abandonades. 
El foc avançava sense control i promp-
te va aconseguir arribar a la muntanya 
de la Granadella, considerada una pi-
nada d’un gran valor ecològic. A mi-
tjan tarda del 4 de setembre, el foc es 
va donar per perimetrat fi ns que es va 
produir un rebrot, molt possiblement, 
per un piròman, doncs es van detectar 
dos focus separats per poca distància. 

Es va donar per extingit l’incendi de 
Xàbia-Benitatxell pel Consorci Pro-
vincial de Bombers el 12 de setembre. 
Després d’una dura setmana d’esforç 
per apagar-ho, es van calcinar 1.100 
hectàrees de gran valor mediambien-
tal i ecològic, deixant una imatge de-
soladora dels paratges de la província 
d’Alacant. Per altra banda, en Castelló, 
l’incendi d’Artana va cremar 1.600 
hectàrees.

QUATRE INCENDIS 
CONSECUTIUS A LA PROVÍNCIA 
DE VALÈNCIA

Al juny, la província de València va 
sofrir diferents incendis forestals que 

van afectar, principalment, als munici-
pis de Bolbait i Carcaixent. Es van cre-
mar prop de mil hectàrees en cadascun 
d’ells i unes 400 persones de tres ur-
banitzacions de Carcaixent van haver 
de ser desallotjades per l’incendi. L’in-
cendi va trigar a controlar-se però tenia 
una evolució favorable excepte en dos 
punts crítics: el de tres urbanitzacions 
de Carcaixent: San Blas, Tiro Pinchón 
i Los Amigos i, en el municipi de la 
Barxeta. 

D’altra banda, l’incendi de Bolbait, 
en La Canal de Navarrés, va ser més di-
fícil de controlar i es van necessitar més 
efectius fi ns a declarar-se controlat. 

En total, es van necessitar 133 mit-

SUCESOS
INCENDIS FORESTALES
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Els incendis van 
arrasar la Comunitat 

Imatge d’Elconfi dencial.com
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jans, 22 aeris i 60 terrestres per a l’ex-
tinció d’aquests dos incendis i dos més 
que es van declarar a Terrateig i un al-
tre a Benifairó de les Valls. 

Els quatre incendis es van declarar 
actius amb menys de 48 hores de di-
ferència i tenien en comú el fort vent, 
l’orografi a escarpada i el gran períme-
tre de foc encès. L’incendi de Bolbait 
va cremar 1.535 hectàrees, el de Car-
caixent 1.224 hectàrees, el de Benifairó 
unes 31,51 i, el de Terrateig, 18,51 
hectàrees.

LA COMUNITAT VALENCIANA ÉS 
UNA DE LES MÉS VULNERABLES 
PELS INCENDIS

La superfície forestal d’Espanya 
afectada pels incendis en 2016 ha des-
cendit un 35% respecte de la mitjana 
del decenni que es troba en 94.767,8 
hectàrees, segons la portaveu dels en-
ginyers de Montes, Rosa Planelles. 

La Comunitat Valenciana, al cos-

tat de Galícia, és de les més afectades 
per la crema incontrolada. A l’agost, 
ja teníem 5.452 hectàrees cremades a 
les tres províncies de la Comunitat Va-
lenciana. Des del 2007, s’han cremat 
87.231 hectàrees i hem tingut 3.812 
incendis

A l’agost, l’organització ecologista 
WWFF va alertar al president de la 
Generalitat, Ximo Puig, el perill de dè-
cades d’abandonament que poden pro-
vocar nombrosos accidents. Així i tot, 
es va establir que, a la Comunitat, 9 
de cada 10 incendis són provocats per 
causa humana. 

Els boscos i serres valencianes són 
els segons més vulnerables d’Espanya 
enfront de grans incendis forestals. Per 
donar-li solució a aquest problema, és 
necessari identifi car les zones de major 
risc i establir plans específi cs per pre-
venir desastres i cremes incontrolables, 
tal com estableix la Llei de Montes del 
2003.

PLA D’ACTUACIÓ FORESTAL
Per pal·liar les dècades d’abandó 

i complir amb la Llei de Montes, la 
Generalitat Valenciana i la Diputació 
de Castelló van destinar al desembre, 
1.920.000 d’euros en un Pla d’Actua-
ció Forestal, per crear 16 noves briga-
des antiincendios. Aquestes brigades 
treballaran en la reducció del risc d’in-
cendis i a solucionar les conseqüències 
d’un. 

Aquestes brigades s’instal·laran 
segons el mapa d’infraestructures 
d’emergència de la província, en cada 
municipi que ja tinga una brigada ru-
rao o un parc de bombers. 

Es tracta d’un acord revolucionari 
entre la Generalitat i la Diputació de 
Castelló doncs és pionera a la Comu-
nitat Valenciana. 

A més, s’ha qualifi cant el sistema 
d’emergències de la Comunitat Valen-
ciana, com un dels més avançats d’Es-
panya.

L’incendi de Xàbia va calcinar 
1.100 hectàrees de gran valor 
mediambiental i ecològic



Rita Barberá, 
exalcaldesa de València

La que va ser alcaldesa de València du-
rant 24 anys i senadora pel Partit Popular, 
va morir el 23 de novembre als 68 anys, a 
Madrid, a l’hotel Vila Real, a causa d’una 
fallada cardíaca a les set del matí. La in-
tenció de la senadora per a aquell dia era 
acudir a la Cambra alta doncs s’anava a ce-
lebrar la primera sessió de control del nou 
govern amb la presència del president del 
Govern, Mariano Rajoy. No obstant això, 
no es va presentar al Ple del Senat per no 
trobar-se en bones condicions. A primera 
hora del matí, efectius del SUMMA van 
trobar en parada cardiorespiratòria a la 
que va estar  l’alcaldessa de València més 
longeva. 

Joaquín Michavila, 
pintor castellonenc

L’artista de Castelló, Joaquín Micha-
vila, va morir el 21 d’agost a la ciutat de 
l’Alcora, la seua ciutat natal, als 90 anys. 
Joaquín Michavila està considerat un dels 
grans mestres de l’abstracció pictòrica va-
lenciana i un pintor destacat en la socie-
tat valenciana. L’artista va ser membre del 
Consell Valencià de Cultura (CVC) pel 
que, la institució dedicarà una Comissió 
de les Arts en forma de monografi a en ho-
nor per al pintor mort. Joaquín Michavila 
va formar part dels grups d’avantguarda 
‘Los Siete’, ‘Parpalló’ i ‘Artes del Arte’ i va 
realitzar un gran nombre d’exposicions de 
la seua pintura per tota Espanya. També en 
ciutats com Nova York, Viena, Florència, 
Roma o Sao Paulo, entre moltes altres. La 
seua trajectòria artística va ser guardonada 
amb la Distinció de la Generalitat Valen-
ciana al Mèrit Cultural en 2001 i amb el 
Premi d’Arts Plàstiques de la Generalitat 
en 2007. 

José Monleón, 
dramaturg valencià

El director de teatre, assagista, drama-
turg i crític, José Monleón, va morir el 16 
de juliol als 89 anys a Madrid. Natural de 
Tavernes de la Valldigna, va ser Premi Na-
cional de Teatre en 2004 i una de les fi gu-

res més representatives del teatre valencià. 
Nascut en 1927, va estar un apassionat del 
teatre des de ben jove, deixant de costat la 
seua llicenciatura en Dret per ser crític i 
articulista en revistes com a Triomf o Pri-
mer Acte. Va ser un gran activista i creador 
de projectes tan importants com El Insti-
tuto Nacional de Teatro del Mediterráneo, 
que va aconseguir ajuntar israelitas amb 
palestins i serbis amb croats amb l’excusa 
del teatre. Una vida dedicada al teatre, a la 
crítica i a l’assaig amb notables reconeixe-
ments tant a Espanya com fora. Va obtenir 
la Medalla d’Or al Mèrit en Belles Arts’ 
en 1992, l’Ordre de les Arts i les Lletres 
de França en 1990, la Medalla per Mèrits 
Culturals de Cuba en 1991, el Premi Na-
cional de Periodisme Teatral en 1959 o la 
Medalla d’Or del Cercle de Belles Arts en 
2003.

Enrique Navarro, 
director i productor 

valencià

Enrique Navarro, director i productor 
valencià, va morir al març d’aquest any als 
62 anys a causa d’un càncer. L’autor de la 
famosa obra ‘La tarara del chapao’ es va 
marxar després de mesos lluitant contra el 
seu càncer i recordant una vida dedicada 
al teatre i als projectes socials. ‘La tarara 
del chapao’, un llargmetratge de 2002 és 
la seua pel•lícula més coneguda i és l’adap-
tació al cinema de l’obra de teatre que, els 
joves d’un barri de la perifèria de Valèn-
cia, fan com a forma d’integració social. 
També va participar en altres pel•lícules 
del cinema valencià contemporani, per 
exemple, ‘Las alas de la vida’, que girava 
entorn de la vida i la mort digna. Va crear, 
al costat de Canet, una productora, ‘Gor-
gos Films’ i, abans de morir, estava immers 
en el rodatge del documental ‘Calç blanca, 
negre carbó’, sobre l’ofi ci de calciner. 

León Grau, 
empresari alcoià

L’empresari, industrial i mecenes al-
coià, León Grau, va morir el setembre pas-
sat als 79 anys. León Grau va ser empresari 
tèxtil, industrial i mecenes del Club Es-
portiu Alcoià. Va ser un empresari valen-

cià dedicat als sectors tèxtil i immobiliari 
que va destacar sempre per la seua faceta 
social i per la seua dedicació al mecenatge 
i patrocini d’equips esportius de la ciutat 
d’Alcoi. Sent molt jove, va començar la 
seua aventura com a empresari arribant a 
crear Industrias Grau Mullor, Comercial 
Abril a Cocentaina, Hilaturas Gel en Al-
càsser de Sant Joan i Hilaturas Miel a Mu-
txamel. En 1990, va crear Immobiliàries 
Enrile, diversifi cant així, tots els seus ne-
gocis. Era secretari del consell d’Adminis-
tració d’Unió Alcoiana, President d’Ho-
nor en Patí Alcodiam i vicepresident del 
Club Deportivo Alcoyano. Però a més, va 
destacar per ser col•leccionista d’art con-
temporani valencià, el qual, va promoure a 
través de la seua Fundació d’Art ‘Lecasse’ i 
va ser impulsor de l’alberg caní de la ciutat 
d’Alcoi. Va rebre en 2010 un premi per la 
seua trajectòria empresarial de la Cambra 
de Comerç.

Ricardo Cardona, 
empresari

En octubre, a los 80 años de edad fa-
llecía el empresario Ricardo Cardona Sal-
vador, primer presidente de la asociación 
empresarial textil ATEVAL y de AITEX y 
cofundador de la Feria Textilhogar.

Cardona, hijo de médico y de origen 
castellonense, llegó a la Vall d’Albaida 
muy joven, a los 24 años, con su título 
de licenciado en Ciencias Económicas y 
en Derecho por la Universidad de Deusto 
(Vizcaya), para dirigir la empresa Paduana 
y allí se quedó tras casarse con la hija del 
propietario de la primera empresa de man-
tas de España.

Participó en la gestación de la Confe-
deración Empresarial Valenciana en 1977, 
formó parte de su primera junta directiva 
y fue el vocal más votado de toda la candi-
datura. Ha sido vicepresidente de la CEV 
y de la Cámara de Comercio de Valencia.

Estuvo en la gestación del Círculo de 
Empresarios de la Comunidad Valenciana 
en 1994 y ha presidido durante 20 años 
la Asociación del Textil Valenciano (ATE-
VAL) ostentando el título de presidente 
de honor. Fue uno de los impulsores del 
actual Instituto Valenciano de Comercio 
Exterior (Ivex). Su actividad empresarial 
textil la diversifi có en la papelera Clariana 
y en las bodegas Marqués de Cáceres.

NECROLÒGIQUES
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Un grup de submarinistes de Calp 
van trobar, a l’agost, un cementiri sub-
marí. Un llençol nuat amb diferents 
objectes de bruixeries i restes humanes 
en el seu interior. 

Un esquelet humà al complet amb 
20 anys d’antiguitat i objectes que fan 
referència a un ritual relacionat amb 
la bruixeria i la religió: plomes, llorer, 
branques amb inscripcions de persones 
i un bastó de fusta partit per la meitat. 
Malgrat tractar-se d’una situació in-
usual, aquestes troballes es van produir 
de nou en una segona immersió dels 
submarinistes quan buscaven més res-
tes humanes i possibles evidències de 
l’ocorregut, arribant a trobar ossos de 
tres persones diferents i objectes com 
un crucifi x. La policia va obrir una re-
cerca i submarinistes del GEAS de la 
Guàrdia Civil van investigar la possibi-
litat d’obtindre més objectes. 

A més, es van trobar fotografi es, 
noms i cognoms entre tots els papers 
que hi havia al costat de les restes i els 
objectes. Els noms pertanyien, gairebé 
íntegrament, a ciutadans vius d’Extre-
madura.

A l’octubre, es va constatar que la 
Comunitat ja aumentaba el nombre 
de víctimes de tot 2015 a tres mesos 
d’acabar l’any. Gairebé un centenar de 
víctimes en el que es portava d’any se-
gons la Dirección General de Tráfi co 
(DGT). En 2015, de gener a juliol van 
perdre la vida en carreteres de la Co-
munitat Valenciana 53 persones i en 
2016, 66 persones, un augment de 13 
víctimes. A més, al maig es va presentar 
la Campanya Especial sobre vigilància 
en les carreteres convencionals per la 
DGT. En la comunitat valenciana, fi ns 
a maig, el 81% de les víctimes per ac-
cident de trànsit van morir en carrete-
res convencionals. A Castelló, les víc-
times en carretera han augmentat un 
41% respecte de 2015, amb 39 morts 
en 11 mesos, tant en vies urbanes com 
a interurbanes. De les causes, es cons-
tata la fallada humana com la primera 
i la més habitual a la província, igual 
que en resta del país. Tot i així, també 
s’ha tingut en compte l’estat de les ca-
rreteres o l’antiguitat dels vehicles per 
constatar les causes de la majoria dels 
accidents ocorreguts.  

María del Carme Martínez, vídua 
del que va ser president de la Caja de 
Ahorros del Mediterráneo (CAM), Vi-
cente Sala, va aparèixer morta el diven-
dres 9 de desembre amb dos trets en el 
cap quan es trobava en un dels conces-
sionaris de la seua propietat. 

Una vegada descartada la hipòtesi 
de robatori com a mòbil de l’assassinat, 
va començar a cobrar força la hipòtesi 
que el crim va ser, prèviament organit-
zat i dut a terme per un professional, ja 
que podia matar-la de forma silencio-
sa. A més, es va produir fora del rang 
de les càmeres de vigilància. 

Tant el cotxe, un Porsche Cayenne 
com totes les seues pertinències, esta-
ven intactes. No es destacarta el mòbil 
econòmic doncs la víctima era conegu-
da com “la reina de la societat alacanti-
na”. Va rebre un tir en la galta i un altre 
en la front quan es disposava a pujar al 
seu automòbil però solament s’ha tro-
bat un dels dos casquillos. 

Al moment del crim, ningú va sen-
tir ni va veure res, per la qual cosa, els 
investigadors segueixen la pista de la 
fortuna Sala amb l’objectiu de deter-
minar el mòbil de l’assassinat.

Objectes de  
bruixeria 
i restes 
humans a 
Calp

Més 
morts per 
accidents 
en 
carretera

Assasinat 
de la viuda 
de Vicent 
Sala, 
expresident 
de la CAM
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A la fi  de 2016 es va donar a conèixer 
que les xifres totals de les tres fi scalies 
provincials revelen una problemàtica 
sobre la violència de gènere com una 
assignatura pendent de la societat va-
lenciana. En 2015, els procediments 
de violència de gènere van ascendir a 
9.299 diligències penals. Aquest any 
s’han dut a terme mesures per inten-
tar pal•liar aquesta situació, com per 
exemple la creació d’una xarxa especí-
fi ca per a dones en situació de violèn-
cia de gènere i amb programes indivi-
dualitzats. Solament al juny de 2015 

La tercera 
regió amb més 
desnonaments

El Consell G eneral del Poder 
Judicial (CGPJ ) va establir al març 
que la Comunitat V alenciana era 
la tercera regió amb més desnona-
ments. En 2015 es van registrar 
10.037 desnonaments, solament 
superada per Catalunya i Andalu-
sia. Es va establir també que la co-
munitat acumulava uns 30 casos al 
dia. Tot i així, al juny es va esta-
blir que la Comunitat V alenciana 
passava a segon lloc, per darrere 
de Catalunya, en comunitats amb 
més desnonaments, amb un pri-
mer trimestre de l’any amb 2.658 
desnonaments. 

El nombre de llançaments al 
juny era de 16.688 i va afectar tant 
a habitatges com a habitatges no 
habituals. D’ aquests, 9.081 van 
ser com a conseqüènci a de la Llei 
d’Arrendaments Urbans (LAU), 
6.971  van ser per execucions hi-
potecàries i 636 per causes alienes. 
Respecte del segon trimestre de 
l’any, fi ns a octubre, es va produir 
un augment d’un 8% en els des-
nonaments de la Comunitat V a-
lenciana. 

Contra el jihadisme
En els últims cinc anys s’han detingut setze sospitosos per jihadisme a la Co-
munitat Valenciana. D’aquests, deu s’han detingut en aquest 2016, situant a 
la Comunitat en el mapa de la lluita policial contra el jihadisme a Espanya. 
Alacant és la tercera província d’Espanya amb més arrests en 2016 amb sis i, 
València, la quarta al costat de Barcelona amb quatre arrests. De fet, dos de les 
principals xarxes de fi nançament jihadista que s’han detectat a Espanya, treba-
llaven des de la Comunitat Valenciana. Set dels deu arrests es van produir en 
plena operació al febrer a Crevillent, Alacant, Alcoi, Alqueria d’Asnar, Ontin-
yent i València. Aquesta operació va servir per destapar un entramat basat en 
un negoci d’exportació de roba utilitzada que s’utilitzava per fi nançar la Jihad a 
Síria i l’Iraq. Una altra de les operacions va ser la d’un ciutadà marroquí entre 
Alacant i Màlaga que portava el tràfi c d’haixix pel fi nançament de la jihad. Es 
va arribar a la conclusió que, la Comunitat Valenciana era focus de captació i 
radicalització però també de fi nançament. 

Dades de violència de 
gènere i mutilació genital

a V alència, es van produir 12.696 de-
núncies de víctimes i solament 2.378 
tramitacions de protecció. A més, el 
Consell ha incrementat aquest any la 
dotació per a les ajudes i indemnitza-
cions a víctimes de violència de gène-
re en 336.000 euros. D’ altra banda, 
existeix el problema de la mutilació 
genital que al juny amenaçava a 2.700 
xiques de Comunitat. Menors en risc 
per la seua procedència. Actualment, 
resideixen 19.934 dones i xiques en la 
Comunitat i que provenen de paï sos 
on aquesta pràctica és habitual. S’estan 

engegant mesures preventives per evi-
tar-ho i, també, per solucionar el pro-
blema una vegada causat.

Formació contra la corrupció
Al novembre de 2016 es va dur a terme un experiment pilot i pioner en tota 

Espanya per la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Civil, Participació i 
Cooperació. Es tracta d’un projecte de formació a Policies N acionals i G uàrdies 
Civils que tenia l’objectiu de donar-los nous instruments en la lluita contra la co-
rrupció a la Comunitat V alenciana. Es va aportar l’eina GV A O berta, un portal de 
transparència del govern valencià. Es van realitzar tres tallers en la Comunitat: el 
7 de novembre a Alacant, el 8 en Benimaclet, V alència i el 9  a Castelló. Respecte 
de la Policia N acional, van participar grups de la policia Judicial que investiguen 
delictes tecnològics contra la propietat de robatoris, atracaments i blanqueig de 
capitals, membres de la Unitat de D rogues i crim organitzat i, també, membres 
dedicats a la desarticulació de xarxes d’immigració il•legal o falsedat documental. I , 
de la G uàrdia Civil, equips de delicte contra el patrimoni, investigadors de delictes 
tecnològics i del crim organitzat. D’ aquesta forma, s’intenta prevenir la corrupció 
amb la màxima transparència possible. 
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AVANÇA LA INVESTIGACIÓ 
SOBRE EL CAS GÜRTEL

La investigació sobre el Cas Gürtel ha continuat deixant 
titulars a la Comunitat Valenciana durant aquest any. Al ge-
ner coneixíem que tres exconsellers de Camps (Alicia de Mi-
guel, Manuel Cervera i Luis Rosado) eren enviats a la ban-
queta d’acusats per les presumptes adjudicacions irregulars 
que la Generalitat va concedir a l’empresa Orange Market 
entre 2004 i 2009. El jutge també incriminava altres càrrecs 
polítics valencians com l’exdiputat autonòmic David Serra, 
sumat als presumptes cervells de la trama, Francisco Correa, 
Pablo Crespo i Álvaro Pérez ‘el Bigotes. En aquest context 
d’acusacions, l’empresari Enrique Ortiz reconeixia el fi nança-
ment il•legal del PP de la Comunitat en les campanyes elec-
torals del 2007 i 2008, amb una quantitat que segons el jutge 
De la Mata ascendia fi ns als 4,8 milions en diners negres. 
Complementàriament, el jutge obria judici oral contra 24 
acusats, entre els quals es trobava l’expresident de les Corts, 
Juan Cotino, per delictes d’associació il•lícita, prevaricació, 
blanqueig de capitals i delicte contra la hisenda pública, en la 
contractació de pantalles i megafonia a una societat fantasma 
de la Gürtel, amb ocasió de la visita del Papa a València.

13 RESPONSABLES A L’ACCIDENT 
DE METRO DE VALÈNCIA

Havent-se complet el dècim aniver-
sari de l’accident de metro a València, 
la suma de 43 morts més 47 ferits ja no 
dóna per resultat 0 culpables, sinó 13. 
Aquesta fou una de les conclusions de la 
comissió d’investigació sobre el sinistre, 
la qual atorgava part de la responsabilitat 

a l’expresident Francisco Camps i a l’exconseller Juan Coti-
no. De fet, s’establien tres tipus de responsabilitat: en l’àmbit 
polític, de l’empresa pública de Ferrocarrils de la Generalitat 
Valenciana (FGV) i de RTVV. Altres de les conclusions asso-
lides apuntaven a una gestió política “negligent, interessada, 
afanyada i opaca” de l’accident, així com una manipulació 
per part de Radiotelevisió Valenciana, que es va sotmetre als 
interessos del PP oferint “informació esbiaixada”. En defi ni-
tiva, un accident “previsible i evitable” que se suma a una fal-
ta d’interés tant de l’anterior Consell com de FGV per aclarir 
les causes. Paral•lelament es decidia recuperar simbòlicament 
l’antic nom de l’estació on es va produir el sinistre, “Jesús”.

NOUS PROCESSAMENTS 
EN EL MARC DEL CAS BRUGAL

Encara que han transcorregut sis anys des del registre de 
la Diputació d’Alacant i vuit des que s’iniciarà la investi-
gació del cas Brugal, el jutjat d’Oriola decidia processar el 
passat febrer a l’expresident de la diputació alacantina, José 
Joaquín Ripoll, en companyia d’altres tretze investigats, per 
les presumptes irregularitats en la tramitació del Pla Zonal 
de Residus de la Vega Baixa. Després d’aquesta notícia, el 
PP anunciava la suspensió de militància condicionant la 
seua reincorporació o expulsió defi nitiva a una condemna en 
ferm. D’altra banda, la fi scalia anticorrupció sol•licitava, en 
el marc de la mateixa investigació, 12 i 8 anys de presó per 
a José Manuel Medina i Monica Llorente respectivament; 
alcaldes d’Oriola durant el període 2006-2009 en què es des-
taparia l’escàndol pels contractes de la brossa. Per a un altre 
dels implicats, l’empresari Ángel Fenoll, la fi scalia demanava 
fi ns a 37 anys de presó, després que l’Audiència Provincial 
d’Alacant li anul•lara una anterior condemna de 35 anys.

IRREGULARITATS EN FACTURES EN EL 
PROVINCIAL DE CASTELLÓ

La Conselleria de Sanitat va lliurar el passat juny, 4.713 
factures a la Fiscalia Anticorrupció por considerar-les pre-
sumptament irregulars. Aquestes provenien de dues empre-
ses del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló durant 
2006 i 2015, mandats del PP. El valor de les factures era de 
25 milions d’euros. El pagament d’aquestes factures irregu-
lars fan referència a obres de serveis, manteniment i repara-
cions a l’hospital, les quals, no tenien coneixement des de la 
pròpia Conselleria. Es va decidir consultar amb els serveis ju-
rídics de la Generalitat que van revisar tota la documentació 
i van trobar indicis de presumptes irregularitats. Una de les 
empreses investigades correspon a Piaf, investigada en el cas 
Gürtel i, l’altra, Telecso, manté contractes amb l’Ajuntament 
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de Castelló i de Vila-real. Davant un altre possible cas de 
fi nançament irregular del PP, Sanitat va descartar renovar els 
contractes amb les dues empreses i la Generalitat analitzarà 
els contractes previs a 2006 per si hi ha més irregularitats

BUSQUEN 
PROVES DEL CAS 
VALMOR EN EL 
CIRCUIT DE XEST

Dies després que es 
decretara el secret de su-
mari en la investigació 

del cas Valmor, el 10 de novembre agents de la Unitat de 
Delictes Econòmics i Fiscals de la Policia Nacional registra-
ven la seu de l’entitat pública Circuit del Motor i Promoció 
Esportiva a la recerca de documentació relacionada amb Val-
mor SL, empresa organitzadora de la Fórmula 1 en València. 
El cas Valmor investiga presumptes delictes de prevaricació i 
malversació de fons públics que, segons la Fiscalia, podrien 
haver comés l’expresident de la Generalitat, Francesc Camps; 
l’exconsellera de Cultura i Esport, Lola Johnson; i l’expilot i 
empresari Jorge Martínez “Aspar”. 

FABRA IX DE LA PRESÓ 
AMB EL TERCER GRAU

L’expresident de la diputació de Castelló, Carlos Fabra, 
gaudeix d’un règim de semillibertat després que una jutgessa 
de vigilància penitenciaria decidira atorgar-li el tercer grau. 
La seua nova condició li permeté ser traslladat de la presó 
d’Aranjuez fi ns a un centre d’inserció social, al qual acudeix 
a dormir entre setmana. Aquesta decisió, presa en contra de 
la voluntat de la Secretaria General d’Institucions peniten-

ciaries i de la Fiscalia, 
arribà un any i quatre 
mesos després de l’ingrés 
en presó, on va accedir 
amb una condemna de 
quatre anys per delictes 
fi scals. El pagament de 
gran part de la quantitat 
estipulada a la condem-
na, sumat a la favorable 

evolució de Fabra, feien que mesos més tard l’Audiència Pro-
vincial de Castelló decidira respaldar la concessió del tercer 
grau. No obstant això les causes judicials romanen obertes; 
per una part amb els contractes de patrocini de l’Aeroport de 
Castelló amb el pilot Álex Debón, i de l’altra amb la impu-

tació per un delicte en la venda del camp de golf de Borriol.

CASTEDO I ORTIZ SÓN EXCULPATS 
EN EL CAS DEL PLA RABASA

Més de deu anys després que s’iniciara el pla Rabasa, l’Au-
diència Provincial d’Alacant decidí el passat desembre arxivar 
la investigació per suposada corrupció en l’esmentat pla, on 
fi guraven els noms de l’exalcaldessa d’Alacant Sonia Castedo 
i el constructor Enrique Ortiz, després que no s’hagen tro-
bat evidències d’una con-
ducta delictiva. Malgrat 
aquesta decisió judicial, 
l’exbatllessa popular con-
tinua sent investigada en 
el marc del cas Brugal per 
les presumptes irregulari-
tats en el disseny del Pla 
General d’Ordenació 
Urbana, en companyia 
d’Ortiz i del seu anteces-
sor a l’alcaldia, Luís Díaz 
Alperi. El pla Rabasa data d’abril del 2005, quan populars i 
socialistes alacantins adjudicaren a Ortiz la urbanització de 
4,2 milions de metres quadrats, on es contemplava la cons-
trucció de 13.500 habitatges i la implantació d’Ikea -projecte 
aquest últim que es continua negociant-. Encara que la Ge-
neralitat aprovà el pla en maig del 2009, aquest fou tombat 
pel Tribunal Superior de Justícia Valencià en quatre ocasions.

S’ARXIVA LA CAUSA CONTRA EL DIPUTAT 
ÓSCAR CLAVELL

La causa oberta contra el diputat popular Óscar Clave-
ll fou fi nalment arxivada pel Tribunal Suprem, després que 
aquest no apreciés delicte de malversació de fons o prevari-
cació en relació a un pagament, presumptament irregular, de 
706.789 euros al servei de neteja de la Vall d’Uixó, localitat 
on fou alcalde. L’exposició que el Jutjat Número 2 de Nules 
envià al Suprem identifi cava una conducta delictiva en la ges-
tió de l’alcalde, a causa d’un decret signat per ell mateix en 
2010 que validava factures del servei de neteja a la localitat; 
uns pagaments que segons la responsable tècnic del servei de 
neteja no s’estaven duent a terme segons el que s’havia acor-
dat. El Tribunal Suprem ha desestimat doncs l’acusació argu-
mentant que, encara que la conducta de l’aforat no ha estat 
“correcta des del punt de vista administratiu, aquesta no és 
constitutiva de delicte”. L’aforament ha estat doncs decisiu, 
ja que el Jutjat de Primera Instància de Nules havia deixat la 
causa preparada per a judici.

  CORRUPCIÓ
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La Generalitat Valenciana i la 
Conselleria d’Educació, van co-
mençar, en el mes de juliol el 

programa Xarxa Llibres, que es basava 
en la gratuïtat dels llibres de text. Es va 
destinar un total de 28,9 milions d’eu-
ros per a la reposició i renovació de tots 
els llibres de text i material escolar per 
als centres que s’havien adherit al pro-
grama Xarxa Llibres 2016-2017. Del 
total, 20.240.599 corresponien a la 
quantitat de diners que havien de rebre 
els centres educatius i, 8.709.654 eu-
ros a les subvencions que es concedien 
a privats i concertats.

Aquest pla d’educació, llançat pel 
conseller Vicent Marzà, era una forma 

de fi nançar els llibres de text i material 
per a tota la Comunitat. La quantitat 
de diners es va determinar en funció 
de les necessitats de cada centre. Per 
als alumnes, es va optar per donar un 
xec llibre nominatiu amb una quanti-
tat ajustada a cada curs escolar. Els de 
primer i segon de Primària, un import 
màxim de 160 euros, per als alumnes 
de tercer a sisè, 175 euros, pels de pri-
mer i tercer de Secundària, 278 euros 
i, pels de segon i quart, pels canvis 
de la LOMCE, un xec de 100 euros. 
A l’agost, la Generalitat va xifrar en 
359.516 els estudiants de la Comuni-
tat que participarien en la primera fase 
del programa. 

Dels 542 municipis de la Comuni-
tat Valenciana, es van apuntar al pro-
grama de Xarxa Llibres, 512 munici-
pis, denegant solament a sis: Cullera, 
Finestrat, Aigües, Foios, Castielfabib 
i Bigastre. Així i tot, la Generalitat va 
afi rmar que ixiria en rescat de les famí-
lies d’aquests municipis amb un De-
cret Llei del Consell. Per calmar els te-
mors del Partit Popular, des del govern 
de va afi rmar que no es posava en risc 
la situació economicofi nancera de la 
Generalitat. Un programa d’èxit amb 
328.000 sol•licituds en la primera fase, 
comparades amb les 146.000 sol•lici-
tuds del programa Llibrell del PP. 

Al novembre de 2016, les diputa-
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cions provincials van afrontar el paga-
ment de la Xarxa Llibres. La Diputació 
d’Alacant va aprovar en un ple el paga-
ment de l’últim programa de la Xarxa 
Llibres, amb una despesa d’1,7 milions 
d’euros per a la segona fase, després de 
gastar-se 5,9 milions per a la primera.

El tancament d’aules 
concertades

Una de les mesures que es va dur a 
terme des de la Conselleria d’Educació 
va ser la planifi cació escolar conjunta 
de centres públics i concertats a les 
tres províncies de la Comunitat. A la 
província d’Alacant, va suposar la su-
pressió de 12 aules concertades, que 
es va traduir en el tancament de tres 
col•legis concertats de la província, per 
la supressió de l’aula de 3 anys i per 
tenir únicament una línia. En la de 
Castelló, Marzà va decidir revertir la 
situació i salvar 8 aules del seu immi-
nent tancament. I, en la de València, 
es pretenia el tancament de 36 aules de 
centres educatius concertats, mesura 
que afectaria a més de 1000 famílies. 
El President Ximo Puig va ixir a defen-
sar que simplement eren 3 aules les que 
tancarien perquè no tenien sufi cients 

alumnes. 
Des de la Conselleria s’afi rmava que 

aquestes supressions s’havien del com-
pliment de la legalitat vigent doncs, per 
una sentència del Tribunal Suprem, es 
va avalar que és legal reduir aules de 
concerts educatius si no hi ha sufi -
cients alumnes. Tot i així, Marzà va ex-
plicar que la supressió es revertiria amb 
les aules d’atenció compensatòria, és a 
dir, centres que escolaritzen almenys a 
un 30% d’alumnes de compensatòria. 

Els pressupostos per a educació en 
2016 va ser de 689,9 milions d’euros, 
enfront dels 682,3 milions que s’espera 
injectar en 2017, una retallada de 7,6 
milions. El Consell dedicarà també 89 
milions per a Batxillerat, Cicles For-
matius de Grau Mitjà i Superior. Així 
i tot, la partida de les ajudes per a la 
promoció de la llengua autòctona han 
passat de 7,2 milions a 7,7 milions. 

Unes mesures educatives que, 
aquest 2016, han donat de què parlar 
en totes les províncies de la Comunitat 
Valenciana doncs, representants de la 
patronal dels centres concertats de les 
tres províncies, es van reunir a València 
per posar en comú possibles mesures, 
sent la més popular, un recurs davant 
els tribunals.

689,9 milions d’euros per als 
presupostos en educació. Es van 
destinar un total de 28,9 milions per 
al programa Xarxa Llibres 2016-2017

‘Les Normes de 
Castelló’ ja són 
un Bé d’Interès 
Cultural

El Consell va aprovar, aquest desem-
bre passat, un decret pel qual, es decla-
raven ‘Les Normes de Castelló’, un Bé 
d’Interès Cultural Immaterial. Aquestes 
normes, que es van acordar en 1932, 
són la base per a la unifi cació ortogrà-
fi ca del valencià i van ser fruit del con-
sens entre literats, lingüistes i gramàti-
cos, per donar unitat i coherència a la 
normativa lingüística del valencià. ‘Les 
normes de Castelló’ formen part de la 
tradició del poble valencià, les normes 
del qual, s’han d’utilitzar per aconseguir 
tots els drets i usos del valencià i, així, 
donar unifi cació. A més, aquest decret 
comporta també unes mesures de pro-
tecció per mantenir el bon desenvolu-
pament de la llengua i de tota la seua 
manifestació cultural. 

Troben 375.000 
llibres publicats pel 
Govern popular

Un magatzem de Riba Roja fou l’in-
dret que va escollir l’anterior govern del 
Partit Popular per tal d’acumular durant 
anys fi ns a un total de 375.000 llibres. 
Tots aquests exemplars han estat fruit 
d’una política editorial que, mitjançant 
institucions com l’Institut Valencià 
d’Art Modern (IVAM), la Biblioteca 
Valenciana o la Llum de les Imatges, ha 
invertit en publicacions sense cap mena 
de criteri. En total, 2.100 volums dife-
rents apilats en caixes sobre uns 900 pa-
lets, el manteniment dels quals ascendia 
a 4.500 euros en concepte de lloguer 
de la nau. Grans clàssics valencians, ca-
tàlegs artístics o mapes d’infraestructu-
res i carreteres entre altres, es trobaven 
acumulant pols amb una única caracte-
rística comuna, havien estat fi rmats o 
avalats per antics càrrecs populars. Així 
doncs es trobaren per exemple 2.500 
exemplars de Tirant Lo Blanc amb un 
pròleg escrit per l’expresident Camps.



Dimecres 30 de novembre de 2016, el món faller assolia 
una de les fi tes més importants de la seua història en conéixer 
que la UNESCO havia declarat, fi nalment i després de molts 
anys de treball, les Falles com a Patrimoni Immaterial de la 
Humanitat. El Comitè Intergovernamental de la UNESCO, 
reunit a Etiòpia, donava el seu vist-i-plau a l’entrada de la 
festa en la seua llista representativa  i reconeixia els valors de 
les Falles com a patrimoni cultural de tota la humanitat.

La declaració impulsa una festa que té una dimensió no 
sols tradicional (pel que fa a la salvaguarda d’arts i artesanies 
tradicionals, entre d’altres), sinó també social i cultural en 
què participen milers de valencians, tant en la capital com 
en nombroses poblacions de la resta de la Comunitat Valen-
ciana. 

La UNESCO va destacar els principals elements que con-
formen les Falles: els monuments (amb el treballs dels artistes 
fallers al capdavant), la música, la pólvora, la llum, el simbo-
lisme, la creativitat col•lectiva o les relacions que estableixen 
a nivell de col•lectiu i també generacionals, entre d’altres. 
Es va destacat també que les falles són “una font d’orgull 
comunitari que contribueix a la identitat cultural i millora la 
cohesió social”. 

Les celebracions no es feien esperar a la capital, amb la 
plantà el mateix dimecres d’una falla “al tombe” als peus de 
les Torres de Serranos, i a Benicarló es va esperar amb il•lusió 
la reunió de Juntes Locals que va tenir lloc el dissabte 3 de 
desembre 2016 a l’Auditori Pedro Mercader, on van assistir 
membres de Junta Central Fallera, així com les delegacions 
de diferents punts de la Comunitat Valenciana. Este tipus 
d’event normalment es realitzen dos vegades a l’any. La Junta 
Local Fallera de Benicarló va mostrar el seu interès per ser 
amfi trió d’aquesta reunió per tal de donar valor a la marca 
Festa d’Interès Turístic Autonòmic amb què conta les Falles 
de  la ciutat i promocionar així Benicarló en el món faller.

Després de conéixer que la UNESCO ha declarat les Fa-
lles de València i les que es celebren en totes les poblacions 
valencianes, com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat, 
no cal dubtar de la importància de la cita fallera i celebra-
cions posteriors que van tenir lloc el dissabte 3 a la població, 
on l’alcaldessa Xaro Miralles va ressaltar que aquesta festa es 
part central del pla estratègic de turisme i la vicepresidenta 
de la Junta Central Fallera, Mercedes de la Guía, va destacar 
el gran impacte econòmic que té aquesta celebració a Beni-
carló.
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Primer premi 2016 Falla la Barraca de Benicarló. Foto: Logan Ferrer

Les Falles, declarades Patrimoni 
de la Humanitat per la UNESCO
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El MARQ 
d’Alacant: entre 
els imprescindibles 
d’Espanya

La revista ‘National Geographic’ va seleccionar a l’abril 
trenta museus, catalogats com a imprescindibles, per visitar a 
Espanya. De la Comunitat Valenciana podem estar orgullosos 
del Museu Arqueològic d’Alacant (MARQ), que ha entrat per 
grans mèrits, per la seua bona gestió dels seus fons i per l’ús que 
dóna a la tecnologia. El MARQ s’ha posat al nivell de museus 
com el Prat, el Thyssen, el Reina Sofi a o el Picasso de Barce-
lona. És l’únic seleccionat de la Comunitat Valenciana junta-
ment amb el de Ciències Príncep Felipe de València. D’aquest 
museu, es destaca tot el ventall que ofereix de diferents èpo-
ques. Des de la prehistòria, passant per l’Imperi Romano o 
l’Edat Mitjana, entre unes altres. A més, ‘National Geographic’ 
va ressaltar també el gran valor de totes les peces exposades i la 
gran aposta per l’audiovisual i pel didàctic. El MARQ destaca 
per la seua divisió en profunditat en la qual es mostra la seua 
arqueologia de camp, la urbana i la subacuatica. També fan 
referència als jaciments arqueològics com el de Pla de Petracos, 
el Tossal de Manises i la Illeta de El Campello. 

Promoció del turisme 
cultural provincial i 
regional
La Generalitat Valenciana, va anunciar al març, que 
anava a donar més diners als pobles de la Comunitat 
per afavorir i promocionar el seu patrimoni cultural. 
D’aquesta manera, es donarien ajudes als ajuntaments 
per a la conservació i protecció dels béns immobles del 
patrimoni cultural. El percentatge de fi nançament va 
pujar fi ns a un 80% i el compte de subvenció va ser de 
30.000 euros, donant-se en funció del nombre d’habi-
tants de la població. D’altra banda, la diputació d’Ala-
cant va avisar a l’agost que s’anaven a destinar 67.000 
euros a entitats sense ànim de lucre per a la promoció 
de propostes culturals a la província. Cada any llan-
cen aquesta convocatòria d’ajudes amb un calendari 
didàctic i cultural i, aquest any, els benefi ciaris són 61 
agrupacions de la província. En les quals es destaquen 
representacions teatrals, cursos literaris, festivals de 
cinema, recitals o concerts, entre molts més. A Castelló, 
l’Agència Valenciana de Turisme, va assignar al març, 
50.000 euros per a la promoció internacional de les 
festes de la Magdalena.

premsa comarcal valenciana



Nada se construye sobre la nada. Aunque 
cambiemos el rumbo del camino, siempre 
somos deudores de un camino andado. Y el 

año que cerramos, el primero con presupuestos íntegros 
de la nueva administración turística, no es un año 
cero, aunque sí un año en el que hemos querido dar un 
impulso y una orientación nueva al turismo valenciano, 
intentando recoger lo mejor del pasado y lo mejor del 
futuro. 

Desde el primer momento tuvimos presente que 
nuestros objetivos en turismo forman parte de unos 
objetivos y una estrategia global de gobierno; tuvimos 
presente que la Comunitat Valenciana necesitaba un 
nuevo modelo turístico, cuya ventaja competitiva 
debía encontrarse en lo auténtico y lo genuino, en 
la mediterraneidad, en nuestros paisajes, nuestra 
gastronomía, nuestro patrimonio, nuestra cultura  
y nuestras fiestas: en aquello en lo que podemos 
ser los mejores. Un modelo sostenible económica, 
ambiental y socialmente, inclusivo e integrador, 
basado en el valor de la hospitalidad, tan propio de 
una tierra de anfitriones, y en la profesionalidad de los 
emprendedores valencianos.  Y tuvimos claro también 
que ese modelo necesitaba de, y a la vez contribuía 
a, otros dos grandes objetivos: la vertebración del 
territorio valenciano y la remontada reputacional de la 
Comunitat.  

Este nuevo modelo, para un sector que supone 
alrededor de un 14% del PIB valenciano, sólo podía 
ser posible entendiendo el turismo como una verdadera 
cuestión de Estado y desde la gobernanza colaborativa 
entre administraciones, agentes del sector y la propia 
sociedad receptora.  De ahí que, por una parte, 
constituimos la Comisión Interdepartamental, de la que 
forman parte todas las Secretarías Autonómicas, con el 
fin de eliminar obstáculos, agilizar trámites y en general 
coordinar las diferentes políticas en todo aquello que 
afecte al turismo.   Y, por otra parte, llevamos a cabo 

una serie de iniciativas que van desde el Decreto de 
Coordinación de las Diputaciones en materia turística 
hasta una intensa agenda de reuniones y comisiones de 
trabajo con los profesionales del sector turístico. En este 
sentido, además de los múltiples convenios que se han 
firmado con las asociaciones empresariales turísticas, 
me gustaría destacar, como ejemplo de colaboración, 
los planes de dinamización turística, planes  a tres 
años, centrados en un espacio supramunicipal, que 
cuentan con aportaciones económicas a partes iguales 
de la Generalitat Valenciana, a través de la Agència 
Valenciana del  Turisme,  la Diputación correspondiente 
y la Mancomunidad o Asociación de Municipios donde 
se actúa. Y en los que también participan, aportando 
todo su saber y experiencia, los agentes turísticos 
de la zona. Un sistema de colaboración pionero en 
el conjunto de España, que ha permitido la puesta 
en marcha de nueve planes este año que se verán 
incrementados hasta los catorce en el próximo.  

En esta colaboración no sólo no podían faltar sino 
que eran necesarias las Universidades; el saber y la 
inteligencia no pueden correr por una vía paralela 
al turismo, sino que deben encontrarse y formar 
parte activa de la nueva estrategia.  Por eso hemos 
firmado convenios de colaboración con las cinco 
universidades públicas valencianas. Convenios unos 
para la elaboración del libro blanco del turismo, otros 
para articular una nueva estrategia que tenga al paisaje 
como elemento central,  contenedor de la experiencia 
turística y marco sobre el que crear nuevos productos 
turísticos, y otros para trasladar a la realidad valenciana 
el Código Ético Mundial del Turismo, de la OMT, 
el cual suscribimos nada más nos hicimos cargo de la 
Agència; un código que  inspira nuestro discurso y 
nuestra imagen, nuestros valores y compromisos como 
administración, como sector y como destino.

Desde la base de estos valores hemos iniciado 
el impulso de un nuevo enfoque de los productos 

La nueva Ley de Turismo, 
Ocio y Hospitalidad de la 
Comunidad Valenciana
FRANCESC COLOMER SÁNCHEZ
Secretari Autonòmic i president de l’Agència Valenciana del Turisme

54

OPINIÓN

el gran hito turístico del 2017
ANUARI. Valencians 2016



55

turísticos, donde han comenzado a tener visibilidad 
algunos segmentos que anteriormente no la tenían, 
como el turismo, cultural, el turismo accesible o 
el turismo LGBTI. En este sentido, hemos creado 
la marca MUSIX, como marca paraguas para los 
grandes festivales de música que se celebran en nuestra 
Comunidad y que nos colocan en el primer plano 
nacional e internacional, hemos incrementado el 
número de actividades en cicloturismo, turismo activo, 
deportivo, turismo gastronómico o MICE,  estructurado 
algunas rutas como la de los Borgia, el Santo Grial, 
Caminos de Dinosaurios, firmado convenios con las 
plataformas PREDIF o COCEMFE  y puesto en marcha 
diferentes iniciativas para impulsar y promocionar 
nuestra oferta turística para posicionarnos como un 
destino gay friendly.

Por otra parte, el proyecto de la Ruta de la Seda, 
impulsado desde la Agència Valenciana del Turisme, y en 
colaboración con diversas entidades, ha significado una 
apuesta por la oferta turística cultural y nos ha situado, 
tanto a la Comunitat como a la ciudad de Valencia, en 
el mapa mundial, algo que también se ha visto reforzado 
con la declaración de las Fallas como Patrimonio 
Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Una presencia que hemos querido tener también en 
las diversas ferias y certámenes turísticos, incrementando 
la misma en un 12% respecto al año anterior.  En 
concreto, durante 2016 se han realizado 177 acciones 
de promoción de las que 20 han sido ferias de turismo 
generalistas y 28 ferias de productos especializados, 
además de acciones para promocionar directamente 
los productos y destinos turísticos de la Comunitat 
con agentes de turoperación, bloggers especializados 
y profesionales de medios de comunicación 
internacionales. Y una potente campaña de publicidad, 
que ha sido número uno,  bajo el lema Mediterráneo en 
Vivo .

Paralelamente, hemos procurado recualificar  
tanto nuestros recursos humanos como nuestras 
infraestructuras. Los primeros a través de los CDTs, 
donde se han formado unas veinte mil personas, y los 
programas INVAT.TUR Emprende y ACCETUR, para 
facilitar el nacimiento y el plan de negocio de empresas 
turísticas. Y las segundas con inversiones diversas, como 
por ejemplo  mediante iniciativas novedosas en nuestras 
playas, como las casetas-vestuario o equipamientos 
lúdicos e higiénicos de última generación, además de 
espacios adecuados a las necesidades de ocio y baño 
específicas de las personas con movilidad reducida.

Un gran esfuerzo en todos los sentidos y un esfuerzo 
de todos con los cinco sentidos. Un trabajo polifónico 
del que podemos estar satisfechos pero en el que  no 
debemos recrearnos. Porque si bien es cierto que el 
número de turistas se ha incrementado en más de un 
16% y el gasto en más de un 12% respecto al año 

anterior, no podemos olvidar que las circunstancias 
geopolíticas y de seguridad han jugado a nuestro favor. 
Un esfuerzo que nos obliga a no pararnos ni atrofiarnos, 
atentos siempre a las nuevas demandas, desde la 
inteligencia de mercados, la capacidad  de innovación y 
la voluntad de seguir trabajando de manera coordinada.

Es así como cabe esperar sacar adelante  la nueva 
Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad de la Comunitat 
Valenciana, con importantes novedades y avances con 
respecto a la actual Ley, desde el consenso, la coherencia 
y la pluralidad. Una ley que ha de ser el marco del 
turismo para los próximos quince o veinte años y que, 
por tanto, ha de convertirse en el gran hito turístico del  
2017.  

Un año  en el que, con un presupuesto incrementado 
en casi un 18%, vamos a seguir incidiendo en la líneas 
ya iniciadas, pero en el que cabe destacar la gran apuesta 
por la desestacionalización, mediante un programa que 
permitirá que más de cuarenta mil personas puedan 
hacer turismo en temporada baja; un año en el que 
seguiremos incidiendo, con una gran campaña, en el 
valor de la hospitalidad y la profesionalidad como señas 
de  identidad de los valencianos, una campaña que llegue 
a todos los rincones y a todos los agentes de nuestra 
Comunitat; un año en el que seguiremos viajando, hacia 
dentro y hacia fuera, sin prejuicios y sin complejos, 
conscientes de que no se construye desde la nada pero 
de que sí se puede elegir un destino, y convencidos 
de que el turismo es parte del camino y es parte de  la 
solución.

“No se construye desde la 
nada pero sí se puede elegir un 
destino, y convencidos de que 
el turismo es parte del camino 
y es parte de  la solución”.
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La Generalitat Valenciana es va presentar en la Fira Inter-
nacional de Turisme (Fitur) al gener de 2016, per impulsar 
els nous projectes turístics i fomentar la cultura, l’esport i la 
gastronomia de la comunitat, i així, incrementar el turisme. La 
UNESCO va triar Dénia com a Ciutat Creativa Gastronòmi-
ca, per oferir el genuí i l’autèntic de la Comunitat Valenciana i 
del Mediterrani. A més, Elx va acollir al maig l’Assemblea Na-
cional del Congrés ‘Euro-Toquis’ amb la participació de 300 
cuiners de tot el món. Es va enaltir la gastronomia valenciana 
actual com una època d’or i es va parlar de la necessitat de 
protegir la nostra cultura valenciana. D’altra banda, al maig, 
l’Agència Valenciana de Turisme i la Universitat de València 
van signar un conveni per promocionar tots els paisatges de la 
Comunitat i vertebrar així, un nou model turístic. 

Sant Joan: la Cremà 
alicantina de fogueres

Al juny es celebra el dia de Sant Joan i, a Alacant, són es-
pecialistes gràcies a les seues fogueres. En la nit més màgica 
d’aquest 2016 per als alacantins, es van cremar, des de les dotze 
de la nit fi ns a les quatre de la matinada, 180 monuments: 90 
adultes i 90 infantils més les dues ofi cials i les especials. Per 
controlar que tot ixira correctament, es va utilitzar un dispo-
sitiu de més de 520 efectius policials, entre bombers, policies, 
protecció Civil i jardiners. 

El sector del turisme es consolida com el veritable motor de l’economia a la 
nostra comunitat. Si durant 2015 aquest sector representava un 13.2% del 
PIB i un 14.4% de l’ocupació amb 258.885 llocs de treball, l’increment 

al llarg del 2016 d’un 15% en l’arribada de turistes denota un impacte econòmic 
inclús superior. Aquesta realitat, recollida a un estudi elaborat per la Generalitat i 
el lobby empresarial turístic Exceltur, refl exa que si bé s’experimenta un augment 
dels ingressos, aquest és menor que el de nouvinguts. Per exemple, a la província 
de Castelló durant el mes de juny es va enregistrar una ocupació per damunt del 
75%, deu punts superior a la de l’any passat, però l’estança mitjana va baixar 
lleugerament des dels 4,12 dies fi ns als 3,7 d’aquest 2016. No obstant això, les 
xifres conviden a l’optimisme com es demostra amb l’increment en un 20,2% en 
l’arribada de turistes estrangers durant els 4 primers mesos de l’any, 1.869.411 
més respecte a 2015. Un augment superior a la mitjana estatal del 13%.

Increment de l’arribada 
de turistes en un 15%
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Vinaròs es posa les 
piles per al proper 
Carnaval
 Passar els Nadals i arribar a l’any nou, signifi ca per 
a molts vinarossencs que el Carnaval  ja està  aquí. 
Enguany cau del 17 al 27 de febrer, i la comissió 
organitzadora del Carnaval (COC) a més d’una 
febril activitat per tal acabar els seus objectius per als 
propers Carnavals 2017, s’han incorporat novetats 
com el canvi de logo, o l’exportació de la popular 
festa vinarossenca a altres poblacions, com a Águilas 
(Múrcia), Alcanar o Mora la Nova. 
Les regidories de Festes i de Turisme també han col•la-
borat activament en la promoció i difusió d’aquesta 
festa, i com a mostra la reunió el 15 de desembre de 
2016, del COC en Francesc Colomer, responsable de la 
Agencia Valenciana de Turisme. 

fotospai.com

Promocionar 
l’essència valenciana
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Sol Picó, 
premi 
nacional de 
dansa

La ballarina Sol Picó, que va por-
tar la seua dansa a Roma al febrer en 
el Festival de Dansa Equilibri, ha es-
tat guardonada amb el premi nacio-
nal de dansa en 2016 en la categoria 
de creació i coreografi a. Aquest premi 
del Ministeri d’Educació, Cultura i 
Esport, està dotat amb 30.000 euros i 
ha estat atorgat tant a l’alcoiana com 
al madrileny Joaquín de Luz. Sol Picó 
sempre ha destacat pel seu talent crea-
tiu i les seues propostes escèniques, 
amb una expressió contemporània i 
avantguardista. El jurat, íntegrament a 
favor, va decidir atorgar aquest premi a 
la ballarina per premiar-la per la seua 
llarga trajectòria, els seus esforços i per 
la seua labor artística. Sol Picó és co-
neixedora de la dansa clàssica, l’espan-
yola i la contemporània, modalitats 
que s’observen en el seu treball coreo-
gràfi c. El febrer passat, a Roma, va rea-
litzar el seu espectacle We Women, ball 
avantguardista amb música fl amenca, i 
pel qual va ser fi nalista a l’abril en els 
Premis Max, en la categoria de millor 
coreografi a. Sol Picó va començar a 
formar-se en la Companyia de Dansa 
en 1993.

Pablo 
Auladell 
guanya 
el Premi 
Nacional de 
Còmic 2016

L’il·lustrador alacantí va rebre, a l’oc-
tubre, el Premi Nacional del Còmic amb 
un guardó dotat en 20.000 euros, gràcies 
a la seua il·lustració de l’obra ‘El para-
dís perdut’ de John Milton. El jurat, en 
veure el resultat, va apreciar el gran valor 
artístic i la força visual en la recreació de 
l’obra del poeta anglès. El jurat del guar-
dó del Ministeri d’Educació, Cultura 
i Esport, va valorar també el color, l’ús 
original de la iconografi a i la narrativa, 
que és arquetípica i plenament actual al 
mateix tipus. Aquest còmic, amb el qual 
es va transformar el poema, mantenint el 
llenguatge, s’ha venut en diferents països 
com França, Holanda, Anglaterra... Pa-
blo Auladell, ha il·lustrat més de trenta 
àlbums, novel·les i còmics i tota la seua 
obra ha estat exposada en galeries i fi res 
tant a Espanya com a Itàlia, on treballa 
com a docent en el Master Ars in Fabula 
i en la AIF Summer School en Macerata. 

Raimon es 
retira de 
la música

Un dels cantautors valencians 
més famosos es retira després de 54 
anys pujat als escenaris. Raimon, de 
75 anys, va anunciar el novembre 
passat que s’acomiadava, i que ho 
faria amb 12 recitals fi nals a Bar-
celona. Raimon segueix bé de veu 
i d’ànim, però, ha decidit deixar-
ho ara que encara es troba perfec-
tament, perquè el record sigua el 
més bell possible. En una roda de 
premsa, el cantautor de Xàtiva, va 
anunciar que s’acomiadaria oferint 
12 concerts al maig de 2017 en el 
Palau de la Música de Barcelona. 
Després, pretén retirar-se de la vida 
pública i a ser un ciutadà i especta-
dor més. Una vegada que Raimon 
es retire, perdrem a un dels majors 
exponents de la cançó valenciana i 
un símbol reivindicatiu de la mú-
sica en català durant els anys de 
la repressió franquista. En aquella 
època, es van fer famoses cançons 
com ‘Al vent’ o ‘Diguem no’. A pe-
sar que la seua primera actuació va 
ser en 1961 en uns premis literaris 
a la Comunitat Valenciana, sempre 
ha tingut Barcelona molt present 
doncs li ha vist créixer professional-
ment. 
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La conselleria d’Educació, amb Vicent Marzà al capda-
vant, va anunciar al novembre que, en 2017, es duria 
a terme la creació d’una Ofi cina de Drets Lingüístics 

(ODL) per garantir els drets de la llengua de la ciutadania. 
Aquests drets estan reconeguts en l’Estatut d’Autonomia i en 
la Llei D’Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV). 

La Nova Radio Televisió Valenciana, la unió del Bipartit 
entre PSOE i Compromís en la Generalitat i el creixement 
urbà, estan propiciant l’expansió de l’ús del valencià en tota 
la Comunitat però destacant a la província de Castelló. His-
tòricament, Castelló sempre ha encapçalat l’ús social de la 
llengua, amb una mitjana per sobre de l’autonòmica. Segons 
CAT2016 de la ‘Plataforma per la llengua’, el 92,3% dels 
castellonencs ho entén, en comparació del 88% a nivell au-
tonòmic, és a dir uns 4,44 milions de persones. 

Pot haver-se d’al fet que hi ha hagut un augment impor-
tant de comprensió en els dos grans nuclis urbans de la pro-
víncia, Castelló i Vila-real, a pesar que hi ha un fort nucli de 
població aliè a la llengua.

El valencià obligatori en zones 
castellanoparlants

Una de les mesures perquè el valencià siga un dret per a 
tothom és la que va proposar el conseller d’Educació al juny, 
suprimir l’exempció del valencià a les zones de la comunitat 
que són castellanoparlants. D’aquesta forma, el valencià seria 
un requisit indispensable per als funcionaris que comencen 
de zero. 

Es va presentar l’enquesta ‘Coneiximent i ús del valencià 
2015’ per la qual es va concloure que el 49% de la població 
no era capaç de defensar-se en valencià. P

er aquest motiu, des de la Generalitat i la Conselleria 
d’Educació, van decidir destinar un 20% del milió d’euros 
per a les subvencions a ajuntaments, destinar-los als munici-
pis que són castellanoparlants, per a la promoció de la llen-
gua en aquestes zones.

Es va plantejar la iniciativa al juny com un dret que hau-
rien de gaudir tots els territoris sense discriminació, per la 
qual cosa, els alumnes no quedarà exempts de l’aprenentatge 
del valencià. 

Marzà considerava que el valencià no s’ha de veure com 
un mèrit en l’administració, sinó com alguna cosa habitual.

La llengua 
valenciana 
s’expandeix

El valencià en l’administració pública

Arran que el valencià no quedaria mai més exempt, es 
va dur a terme una mesura a l’octubre per als funcionaris. 
‘Voluntariat pel Valencià’ és un programa d’aprenentatge pel 
qual, els funcionaris podien dedicar una hora setmanal, dins 
del seu horari laboral, a parlar en valencià. 

Organitzat per la ‘Escola Valenciana’, es buscava la igual-
tat lingüística entre els ciutadans. Un programa en el qual, 
professor i aprenent, parlaven durant una hora setmanal en 
valencià, per practicar les habilitats i, a més, potenciar les 
relacions entre ells i, també, la solidaritat.

Punts de vista que difereixen 

Des de Castelló, s’exalta el valencià i la necessitat de rei-
vindicar el seu ús i el foment de la llengua i de la cultura 
valenciana. S’espera que, amb un major ús en els mitjans de 
comunicació, amb la recuperació de la RTVV i, amb un fort 
suport en educació, es tornarà a posar el valencià en el lloc 
que mereix. Per contra, des d’Alacant, el PP alerta de les ex-
cessives molèsties que s’està prenent el tripartit que governa la 
ciutat, PSOE, Compromís i Guanyar, perquè s’estan deixant 
de costat altres prioritats, com ara més polítiques socials, més 
ajudes, més infraestructures i, sense tenir en compte les ne-
cessitats dels ciutadans. 

Així i tot, s’espera que, amb l’arribada de la nova RTVV, 
es done l’impuls defi nitiu a l’ús del valencià que, juntament 
amb l’actual promoció de la llengua, suposaria un increment 
del consum cultural. De fet, la Generalitat Valenciana ha 
incrementat el seu pressupost en promoció lingüística, uns 
13,2 milions d’euros, que són un 97% d’augment. Amb la 
plataforma, s’espera millorar l’estatus legal de la llengua, el 
seu ús social i la consciència lingüística de la societat. 

4,44 milions de persones entenen 
el valencià. 13,2 milions d’euros en 
promoció lingüística 
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S’endarrereix la 
reobertura de RTVV
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Havent-se complert tres anys del seu 
tancament, els passos cap a la reobertu-
ra de RTVV continuen per bon camí 
encara que no s’han materialitzat amb 
la posada en marxa de les emissions. 

La data que es contemplava per 
a tornar a l’activitat fou el 29 de no-
vembre, coincidint amb l’aniversari del 
tancament; no obstant això, el conse-
ll rector de la Corporació Valenciana 
de Mitjans de Comunicació (CVMC) 
al•legà obstacles legals que impedien la 
reobertura. 

Fins a l’arribada d’aquesta fallida 
data, s’havien succeït durant l’any els 
esdeveniments que denotaven una cer-
ta lleugeresa en les gestions, com l’as-

sumpció per part de la Generalitat del 
deute de 1.000 milions contret per la 
cadena. Enrique Soriano fou escollit 
president de l’ens públic amb el suport 
de dos terços de les Corts i l’abstenció 
dels parlamentaris del PP. 

Al gener, per altra banda, es publi-
cava al DOCV la llei de reobertura de 
RTVV, després que els socialistes re-
tiraren el recurs presentat al Tribunal 
Suprem contra la llei que propicià el 
tancament. 

Encara queda pendent però la si-
tuació amb els antics treballadors, que 
es podria resoldre amb el judici sobre 
l’ERE que tindrà lloc el 2017 a l’Au-
diència Nacional. 

Universitats 
valencianes a 
l’avantguarda
La Universitat Jaume I de Castelló (UJI) és la 
universitat pública de la comunitat que més 
estudiants aconsegueix portar de fora. Segons 
un estudi de 2014 del Sistema d’Informació de 
les Universitats Valencianes Públiques (SIU-
VP), el 27,9% dels alumnes de la UJI proce-
deixen d’altres províncies. 
En 2016, són quatre de cada deu alumnes. 
Això pot explicar-se per la gran oferta de 
la UJI en graus i postgraus, la participació 
en fi res per donar a conéixer la seua oferta, 
xerrades en instituts o per la seua bona carta 
de presentació. Respecte de la Universitat de 
València, va oferir a l’abril la possibilitat d’ob-
tenir beques i places de recerca per a profes-
sors i per a alumnes de postgrau a la Universi-
tat d’Harvard. 
A la Universitat Miguel Hernández d’Elx, in-
vestigadors han impulsat el projecte ‘MemTra-
in’, de dos anys, per compartir el coneixement 
en temes d’entrenament físic i teràpies cog-
nitives en persones majors. D’aquesta forma, 
es millorarà l’envelliment cognitiu i també les 
conductes físiques.

L’esplendor de la 
música en valencià
El 23 d’abril es va 
celebrar un concert 
de Acció Cultural a 
la plaça de bous de 
València. Un concert 
que va servir perquè 
el sector de la música 
valenciana es replan-
tejara la necessitat de 
recolzar nous grups i 
noves formacions que 
utilitzen la llengua va-
lenciana per a les seues 
cançons. 
Des de fa temps, els temes centrals sobre els quals girava la música 
dels grups valencians, era sobre reivindicació i sobre la resistència 
de la llengua. Ara, arran d’aquest concert, es debat si no haurien 
d’haver-hi noves bandes en valencià i més estils representats en la 
seua música. 
Fa deu anys, els grups que tocaven en valencià, semblava que tenien 
implícit el missatge polític i reivindicatiu, deixant bandes de música 
de renom com ‘Aspencat’, ‘La Raíz’ que toca en castellà, ‘La Gossa 
Sorda’ o ‘Obrint Pas’. Ara, després de la falta total de suport de les 
institucions, arriba el punt d’infl exió, en el qual han jugat el seu 
paper l’Escola en Valencià i entitats com Acció Cultural. Ja no i es 
necessari ser tant  reivindicatiu. 
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Discrepàncies 
davant del futur 
del sistema de 
retorn d’envasos

S’espera que el Sistema de Depòsit, Devolució i Retorn 
d’envasos (SDDR) promogut per la Conselleria de Medi 
Ambient puga ser implementat a la Comunitat en 2018. 
La consellera Elena Cebrián defenia la mesura en una sessió 
de control a les Corts, assegurant que milloraria “les tasses 
i la qualitat” del reciclatge i que suposaria una mesura de 
conscienciació per a la ciutadania. Si bé és cert que l’ajun-
tament de València s’ha oferit per protagonitzar les prime-
res experiències del sistema, les veus crítiques no s’han fet 
esperar. Segons un estudi de la Universitat d’Alacant, el 
SDDR augmentaria a la Comunitat la taxa de reciclatge 
en 2,7 punts sobre l’actual percentatge, encara que a canvi 
d’incrementar 8,4 voltes la despesa anual de gestió del siste-
ma. És a dir, el cost per família passaria dels 5,33 euros als 
44,75 anuals. Per la seua banda, l’Associació de Fabricants 
de Llaunes i Begudes també ha mostrat la seua oposició, 
afi rmant que no es millorarien les actuals xifres que ronden 
el reciclatge del 85% de les llaunes.
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Nacido en Elda hace 37 años en 
el seno de una familia de tra-
bajadores de la industria del 

calzado, Rubén Alfaro ocupa la alcal-
día de su ciudad tras ganar las eleccio-
nes municipales de 2015. Ese mismo 
año fue, también, elegido por unani-
midad presidente de la Federación Va-
lenciana de Municipios y Provincias 
(FVMP) a la que pertenecen los  más 
de quinientos ayuntamientos de la Co-
munitat y las diputaciones provinciales 
de Alicante, Valencia y Castellón. Des-
de muy joven comenzó a militar en el 
Partido Socialista y se siente orgulloso 
de los valores humanos, sociales y polí-
ticos que le ha transmitido su familia, 
a través de su ejemplo en el día a día.

– ¿Qué valoración hace de este 
primer año y medio de Gobierno?

– Ha sido un año muy intenso en 
lo político y también a nivel de ges-
tión. Los ayuntamientos somos la ins-
titución más cercana a los ciudadanos 
y es, por tanto, a la que se dirigen en 
primera instancia para resolver sus 
problemas y canalizar sus inquietudes. 
Es, además, una administración que se 
hace compleja porque durante los últi-
mos años el gobierno de la nación ha 

Rubén Alfaro, 
alcalde de Elda
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tratado de poner cortapisas y difi cultar 
su labor con medidas como la Ley de 
Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local (LRSAL) que 
persigue la reducción de la inversión 
pública a partir del acatamiento de de-
terminadas reglas fi scales, priorizando 
el pago de la deuda frente a cualquier 
gasto social o inversión;  que impide la 
disposición por parte de las Corpora-
ciones Locales de los superávits gene-
rados por los esfuerzos de los vecinos 
y vecinas;  y que coarta la autonomía 
local en la política presupuestaria y 
en la garantía de los servicios públicos 
porque impone unas reglas en el techo 
de gasto que actúan como una espi-
ral invertida en las capacidades de los 
ayuntamientos.

– Entonces, ¿qué necesitan los 
ayuntamientos para prestar mejores 
servicios?

– Pues creo que necesitan moderni-
zarse en todos los sentidos. Y no sólo se 
trata de una modernización entendida 
desde el punto de vista tecnológico. 
Creo que, como ya he dicho en algu-
na ocasión, el cambio tiene que pasar 
por una nueva visión del papel de las 
instituciones locales y la necesidad de 
cooperar entre ellas:  entre municipios 
de una misma comarca, entre ayun-
tamientos con similares problemas o 
proyectos que puestos en común pue-
den avanzar. Se trata, en defi nitiva, de 
generar ilusión y de favorecer el creci-
miento de los pueblos y ciudades de 
una Comunitat que tiene un tejido so-
cial, económico y productivo empren-
dedor y de vanguardia.

Y también necesitamos mejorar la 
fi nanciación y para ello es muy impor-

tante el Fondo de Cooperación Local 
que ha impulsado el gobierno autonó-
mico de Ximo Puig y que por desgracia 
en el caso de los municipios alicantinos 
verán reducida a la mitad su ingreso por 
este fondo al decidir la Diputación no 
aportar su parte como sí han hecho las 
diputaciones de Valencia y Castellón. 
Yo espero que rectifi que por el bien de 
los 141 municipios de Alicante. 

– Usted habla de cooperación 
entre instituciones cuando lo que 
vemos en muchas ocasiones es, pre-
cisamente, lo contrario. Sobre todo 
cuando esas instituciones están go-
bernadas por partidos políticos dife-
rentes. 

– Yo estoy plenamente convencido 
de que tenemos que dejar de compe-
tir para comenzar a cooperar. Y esa 
cooperación debe iniciarse desde el 
fortalecimiento de los vínculos entre 
los ayuntamientos y el resto de admi-
nistraciones públicas. Debemos estre-
char nuestras relaciones con las dipu-
taciones, los gobiernos autonómicos 
y el gobierno central; no deberíamos 
caer en el error de combatir por espa-
cios comunes donde la contienda sólo 
perjudica a los ciudadanos y sus inte-
reses; o utilizar las instituciones como 
trinchera de la confrontación política 
partidaria, ya que estamos para servir 
y defender los intereses de los vecinos.

Y también esa cooperación debe pa-
sar por los ayuntamientos de un mis-
mo entorno geográfi co, como le decía 
antes. En el ámbito de las comarcas y 
las áreas metropolitanas, es donde más 
incidencia puede alcanzar el acuerdo 
entre administraciones, en primer lu-

“Tenemos un tejido social, económico 
y productivo que es emprendedor 
y de vanguardia”
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gar por la consecución de economías 
de escala y sinergias generadas por el 
funcionamiento de servicios públicos 
comunes, pero debemos ser más am-
biciosos.  Necesitamos poner sentido 
común porque nos estamos perdiendo, 
en defi nitiva, que la suma de esfuerzos 
nos permita abarcar a una población 
mucho más amplia, que los costes sean 
compartidos y que, por tanto, los im-
puestos estén mejor gestionados. 

– ¿Y que espera de este nuevo año?
– Hay cosas que son una prioridad 

en los gobiernos del cambio como el de 
Elda y otros muchos de la Comunitat 
Valenciana. Cuestiones como no dejar a 
nadie atrás y que los afectados por esta 
terrible crisis encuentren apoyo en los 
ayuntamientos a través de los progra-
mas de Servicios Sociales; que la lacra 
del paro deje paso a un escenario en el 
que la generación de riqueza vaya apare-
jada a la creación de nuevos puestos de 
trabajo y espero de este 2017 que sea un 
año en el que se avance en un modelo 
de sociedad más cohesionada. 

La Guia Michelin del 2017 ha portat 
grans sorpreses per als restaurants de la 
Comunitat Valenciana. Les grans estre-
lles de la cuina valenciana s’han fet sentir 
aquest any. El restaurant ‘L’Escaleta’ de 
Kiko Moya a Cocentaina i ‘BonAmb’ 
d’Alberto Feruz a Xàbia han aconseguit la 
seua segona estrella Michelin. Els dos xefs 
van celebrar el guardó junts a Girona, en 
el Mas Marroch. D’altra banda, el restau-
rant ‘Quique Dacosta’ a Dènia, manté el 
seu lideratge amb tres estrelles Michelín, demostrant, una vegada més, que és 
un referent absolut en el mediterrani i en la cuina valenciana. A més, un gran 
llistat de restaurants s’uneixen a la Guia amb una estrella Michelin: ‘El Monas-
trell’ a Alacant, ‘Raúl Resino’ a Benicarló, ‘Casa Manolo’ a Daimús, ‘La Finca’ a 
Elx, ‘Casa Pepa’ a Ondara, ‘Sents’ a Ontinyent, ‘Calç Paradís’ a la Vall d’Alba i ‘El 
Poblet’, ‘Ricard Camarena’ i ‘Riff ’ a València. Restaurants en els quals s’enalteix la 
cuina regional i valenciana i donant-la a conèixer a la resta del món.

Quique Dacosta, 
L’Escaleta i BonAmb
coronen la cuina valenciana

Quique Dacosta, líder de ‘estrellas Michelín’.
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AVANÇOS EN JOGUINES PER 
A DISCAPACITATS I HOSPITALS

L’institut Tecnològic del Producte Infantil i d’Oci (AIJU), 
amb seu en Ibi, ha presentat aquest 2016 importants avanços 
en els processos productius de joguines. El primer d’ells és el 
desenvolupament d’uns nous fi laments amb propietats an-
tisèptiques, ideals per a la fabricació de joguines destinades 
a guarderies, hospitals o ludoteques. Aquests fi laments han 
estat pensats per tal de ser processats amb tecnologia d’im-
pressió 3D; així doncs, més enllà d’assegurar la seua higiene 
es poden simular joguines fabricades amb fusta, donant a 
l’objecte un aspecte més realista. 

LA ‘CAPELLA SIXTINA’ 
VALENCIANA A L’ESGLÉSIA 
DE SANT NICOLÁS

L’Església de Sant Nicolás de València va dur a terme al 
febrer una remodelació i rehabilitació dels seus frescs que 
li han permès guanyar el sobrenom de ‘Capella Sixtina va-
lenciana’. Gairebé 2.000 metres quadrats de pintures, rea-
litzades amb les tècniques més innovadores i la inversió de 
les quals va suposar més de 4,5 milions d’euros. Per conver-
tir-la en la Capella Sixtina valenciana, es van necessitar més 
de 40.000 hores de treball, un centenar de treballadors, 500 
pinzells i 10.000 litres d’aigua destil•lada. Es tracta de l’obra 
de restauració més rellevant realitzada a nivell internacional. 
La restauració de l’Església va suposar l’augment del turisme 
religiós, amb un nombre aproximat de 2.000 visites diàries. 

LA GENERALITAT APOSTA PER 
INDUSTRIALITZAR LA CULTURA

La Generalitat Valenciana ha apostat per la cultura. Al 
març es va dur a terme el ‘Pla Estratègic Cultural Valencià’ 
per al període 2016-2020. Anomenat “Fes Cultura”, contem-
pla 500 milions d’euros als pressupostos per industrialitzar i 
democratitzar l’accés a la cultura, mitjançant l’augment de 
l’ocupació i la creació de noves empreses. S’espera que, amb 
la iniciativa, es creuen fi ns a 10.000 ocupacions, 2.000 noves 
empreses i incentivar la despesa en béns i serveis culturals. 
A més, també s’espera tenir 200.000 nous lectors, 300.000 
usuaris a la xarxa de biblioteques, incrementar els espectacles 
‘en viu’ i passar dels 4.8 milions als 6 en visitants a museus. 

EL NOU 9 
D’OCTUBRE, 
MÉS 
VALENCIÀ

El dia de la Comunitat 
Valenciana d’aquest any s’ha 
presentat com un dia parti-
cipatiu i obert a la ciutada-
nia, amb més de 65 actes 
institucionals a València i 
amb la possibilitat de gau-
dir dels palaus i museus de 
València. Aquest 9 d’octu-
bre va refl ectir la fi losofi a 
d’obrir totes les institucions i espais públics a la ciutadania i 
afavorir la cooperació. 

CASTELLÓ BAT RÈCORD AMB 
DONANTS D’ÒRGANS

A Castelló, l’edat mitjana per ser donant d’òrgans ha aug-
mentat als 65 anys, un lustre més que la mitjana nacional. 
Cada vegada morim més tard, el que signifi ca que els nos-
tres òrgans arriben en pitjors condicions i, per seguir vivint, 
necessitem reemplaçar-los. Proporcionalment, quant més 
augmenta l’edat de donar, més augmenta la demanda de qui 
necessita els òrgans. 

En 2015, 34 castellonencs es van sotmetre a un trasplan-
tament: 19 de ronyó, 3 de cor, 8 de fetge, 2 de pulmó i 2 de 
fetge i pulmó. Tot i així, les dades van a més i, després de la 
presentació del Pla Estratègic de Trasplantaments de la Co-
munitat, s’espera augmentar la taxa de donació en un 10% 
els propers quatre anys i en un 20% el nombre de persones 
trasplantades. 
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Refugiats sirians 
arriben a la 
Comunitat Valenciana
Al desembre van arribar a Espanya 198 refugiats direc-
tament des de Grècia. D’aquests, 30 són acollits per la 
Comunitat Valenciana: 12 a Castelló i 18 a València. Fins 
que es tramiten les peticions d’asil, s’allotjaran en pisos 
d’acolliment que han facilitat Cruz Roja, Cepaim i Accem.  
Es tracta en total de 5 famílies i la majoria són menors 
d’edat. S’espera que tarden dos anys a solucionar-los el 
tema de l’asil però, mentrestant, han entrat en el sistema 
d’acolliment i durant els primers 9 mesos, es faran càrrec 
del seu allotjament, alimentació i formació les ONGs. 
Tot i així, la Comunitat Valenciana porta des de fa un any 
preparada per acollir 1.400 refugiats, amb una xarxa de 
municipis acollidors, amb recursos propis i amb la col•la-
boració amb Baleària. 
La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra asse-
gura que els recursos estan però que depenen del Govern 
Central, els qui estan posant objeccions a l’arribada de 
refugiats. 
L’única competència del Govern en aquest tema és admi-
nistrativa ja que correspon a les autonomies l’educació, 
integració i atenció sanitària.

La Dama d’Elx 
compleix 75 anys 
a Espanya
Aquest any s’han complert 75 anys 
des que la Dama d’Elx va tornar a 
casa després de ser venuda al Louvre. 
Al febrer de 1941 la Dama d’Elx va 
arribar en un tren francès a la fron-
tera franc-espanyola de Port Bou. En 
aquest vagó, venien autèntics tresors 
espanyols que França retornava, entre 
els quals es trobava l’autèntica Dama 
d’Elx, de 65 quilos, després d’haver 
passat més de 40 anys a la capital 
francesa. 
Tots els tresors, inclòs aquest, van 
ser traslladats a un altre tren en dirección a Madrid, al 
Museu del Prado. Tornant més enrere en el temps, la 
Dama d’Elx o ‘Reina Mora’ va ser descoberta en 1897 en 
el jaciment d’Alcudia, després va ser trasllada a Alacant 
i, més tard, al Louvre. Des de 1971, la Dama es troba en 
el Museu Arqueològic Nacional (MAN) i, ara, la Ge-
neralitat Valenciana demana que la Dama d’Elx deixi 
defi nitivament Madrid per tornar a Elx. 
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Banyeres de Mariola un paradís per descobrir

…. i moltes coses més…
                                Visita’ns tot l’any... rutes culturals i de senderisme 

(informació i reserva Tourist Info)
Tourist Info Banyeres de Mariola

Tel. +34965567453

- Castell - Museu Fester
- Museu Valencià del Paper
- Ruta dels Molins: Molí l’Ombria, Molí Sol,
  Molí Pont, Partidor de les Aigües....
- Museu Arqueològic- Torre de la Font Bona
- Centre d’Interpretació del Vinalopó
- Església de Santa Maria
- Ermita de Santa Maria Magdalena
- Ermita del Sant Crist
- Ermita de Sant Jordi
- Monument a Sant Jordi
- Àrea recreativa Molí l’Ombria
- Museu de l’Espardenya



En sus más de 25 años de exis-
tencia, AIJU ha logrado conver-
tirse en una entidad clave por 

sus conocimientos para el avance de 
sectores como el juguete, puericultura, 
promociones, parques infantiles, de-
porte y ocio, salud e infancia, plástico, 
matricería-moldes, envase y embalaje, 
reciclado, educación, eléctrico-electró-
nico, energía aplicada a productos in-
fantiles y bienes de consumo y equipo, 
entre otros, y en la actualidad son más 
de 450 las empresas asociadas.

AIJU ha asesorado y lo sigue ha-
ciendo a cientos de empresas (peque-
ñas, grandes y multinacionales), en 
miles de productos para garantizar su 
éxito ya que el instituto ayuda en todas 
las fases del desarrollo.

Para ello, pone a su disposición de 
las empresas una amplia gama de servi-
cios tecnológicos orientados a mejorar 
la calidad de sus productos y la compe-
titividad empresarial, adaptando esos 
productos a las exigencias legislativas, 
tecnológicas y de mercado vigentes en 
cada momento, en las áreas de segu-
ridad infantil y de producto, asesora-
miento tecnológico, ensayos, diseño 
y desarrollo de producto, prototipa-
do, mejora en procesos industriales, 
adaptación de productos al mercado, 
conocimiento del consumidor infan-
til, asesoramiento psicopedagógico y 
formación.

Precisamente, la formación se está 
convirtiendo en los últimos años en 
un departamento esencial para AIJU, 
a través del cual pone a disposición de 

AIJU, 25 años 
innovando 
para la infancia
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las empresas su experiencia, su infraes-
tructura y un personal altamente cua-
lifi cado para contribuir a la mejora del 
ámbito industrial. Este departamento 
está en funcionamiento desde 1990 y 
anualmente organiza en torno a 200 
de acciones, formando a más de mil 
alumnos cada año en gran cantidad y 
variedad de disciplinas, haciendo es-
pecial hincapié en contenidos tecnoló-
gicos y de gestión empresarial con un 
alto nivel innovador.

AIJU dispone de un equipo huma-
no altamente cualifi cado que trata de 
dar las respuestas más adaptadas a las 
necesidades tecnológicas de los dis-
tintos sectores industriales. Está for-
mado por de más de 70 expertos en 
seguridad infantil, fabricación avanza-
da, mercado, consumidor, psicología, 
educación, para ofrecer asesoramiento, 
respuesta y servicios con un enfoque 
global e interdisciplinar, teniendo en 

consideración todos aquellos aspectos 
necesarios para asegurar la rentabilidad 
de su empresa, la calidad y la adecua-
ción al usuario de sus productos.

AIJU es una entidad privada sin 
ánimo de lucro que cuenta con fi nan-
ciación privada y de organismos públi-
cos, como el IVACE (Instituto Valen-
ciano de Competitividad Empresarial) 
y de proyectos europeos. De hecho, 
el instituto tecnológico mantiene una 
amplísima red externa de colaboracio-
nes tanto nacionales como internacio-
nales: con 13 universidades, 23 centros 
tecnológicos, 15 asociaciones, 27 pla-
taformas tecnológicas y 19 entidades.

La Ludoteca 
La ludoteca forma parte de la in-

fraestructura del departamento de Pe-
dagogía de AIJU porque, además de 
un centro de ocio y tiempo libre para 
la infancia, es un centro de investiga-
ción sobre el juego infantil y la calidad 
de los juguetes, que permite realizar es-
tudios y analizar sus propiedades para 
conocer si son adecuados y favorecen 
el desarrollo infantil.

La ludoteca pone a disposición de 
los niños y niñas una colección de 350  
juguetes, distribuidos por rincones, 
para usarse en la propia instalación. 
Anualmente,  cientos de escolares de 
toda la provincia visitan la ludoteca 
y ahora, además, se puede disfrutar 
de este espacio en familia. AIJU abre 
varios sábados al mes la ludoteca, en 
horario de tarde, para que pueda ser 
visitada por toda la familia. 

AIJU es el Instituto Tecnológico especializado en juguete, 
producto infantil y ocio, ubicado en Ibi y con delegacio-
nes también en Valencia, Andalucía, Francia y China, y 
una de las empresas punteras en investigación y desarro-
llo, tanto a nivel nacional como internacional.
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Hockey, tennis, rugby, volei 
platja i windsurf, foren altres 
de les disciplines on els atle-

tes valencians tingueren l’oportunitat 
de representar la nostra Comunitat en 
l’esdeveniment poliesportiu de major 
rellevància.

La plata que Orlando Ortega 
aconseguí als 110 metres tanques amb 
una marca de 13,17, fou una de les 
més importants de l’equip espanyol, 
en tractar-se de la primera que s’acon-
seguia en atletisme des dels Jocs Olím-
pics d’Atenes 2004. 

Aquest cubà nacionalitzat espan-
yol, ja porta alguns anys establert a 
Ontinyent, ciutat en la qual es troba 
empadronat i on realitza els seus entre-
naments amb el Club Atletisme Vall 
d’Albaida. A la fi nal olímpica única-

ment es va veure superat pel jamaicà 
Omar McLeod, qui va parar el cronò-
metre en 13,05.

L’equip espanyol de gimnàstica rít-
mica, amb les valencianes Elena López 
i Alejandra Quereda al capdavant, va 
completar un dels exercicis més me-
morables en el concurs complet, acon-
seguint així una plata històrica. La 
puntuació de 35,766 no fou sufi cient 
per a superar a l’equip rus, autèntic do-
minador en aquesta disciplina; malgrat 
tot el metall platejat va ser la recom-
pensa a un gran 2016, en el qual les 
valencianes també havien aconseguit el 
bronze al mundial de Stuttgart.

Per altra banda l’aler Víctor Cla-
ver va tornar a jugar una important 
tasca en la consecució d’un nou èxit 
per a la selecció espanyola de bàsquet, 

en aquesta ocasió un bronze olímpic. 
Després de la derrota en Semifi nals 
contra els Estats Units, el partit per 
aconseguir el 3r lloc contra Austràlia es 
va saldar en favor dels espanyols per un 
ajustat 88-89.

Més enllà de la consecució de re-
coneixements en forma de medalla, 
cal destacar l’esforç i dedicació d’altres 
20 esportistes que es van deixar la pell 
a Rio. En tenis, la parella de dobles 
formada per David Ferrer i Roberto 
Bautista va caure eliminada pels esta-
tunidencs Steve Johnson i Jacky Sock. 

A escala individual el castellonenc 
Bautista es va veure superat per l’ar-
gentí del Potro als quarts de fi nal, 
mentre que el de Xàbia va ser derrotat 
pel rus Evgenh Donskoy. Pitjor sort va 
tindre la parella femenina formada per 

ESPORTS

Cap balanç sobre l’actualitat esportiva d’aquest 
2016 seria complet sense fer un repàs dels resul-
tats que els atletes valencians han obtingut als 
jocs olímpics de Rio. En total, la delegació va-
lenciana ha estat representada per un total de 24 
esportistes, dels quals Orlando Ortega amb una 
plata en la modalitat de 110 metres tanques, 
Elena López i Alejandra Quereda amb una altra 
plata en gimnàstica rítmica, i per últim Víctor 
Claver amb el bronze aconseguit per l’equip 
espanyol de bàsquet, han estat mereixedors de 
pujar al podi.
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per a 
l’olimpisme 
valencià



premsa comarcal valenciana

69

Arantxa Parra i Anabel Medina, en 
ser eliminades en primera ronda.

En atletisme Daniel Andújar no 
va poder accedir a les semifi nals de la 
prova de 800 metres, al ser eliminat en 
la seua serie; Pablo Torrijos, plusmar-
quista espanyol en triple salt, va que-
dar eliminat amb una marca de 16,11; 
mentre que Concha Montaner i Mar 
Jover tampoc pogueren accedir a la fi -
nal de salt de longitud en la modalitat 
femenina. La representació valenciana 
en la gimnàstica es va produir a càrrec 
de l’alcoià Nestor Abad, qui va fi na-
litzar en la posició 31 en el concurs 
complet. 

El castellonenc Pablo Herrera, 
plata en els jocs olímpics d’Atenes, va 
completar una meritòria participació 
en la competició de volei platja amb 
la seua parella Adrián Gavira. La seua 
eliminació es va produir en mans dels 
campions del món Bruno Schmidt i 
Alison Cerutti als octaus de fi nal. 

En la modalitat femenina, Liliana 
Fernández es va acomiadar a la ma-
teixa ronda, després de perdre per dos 
sets a zero contra la parella russa.

L’alacantí Iván Pastor, participant 
de la prova de windsurf, va fi nalitzar 
els seus quarts jocs olímpics molt prop 

d’aconseguir un diploma olímpic; 
l’únic punt que el va separar del xinés 
Chung Leung Michael Cheng li ho va 
impedir. 

Un altre dels esportistes valencians 
més exitosos dels últims anys, el golfi s-
ta Sergio García, va estar prop d’acon-
seguir medalla. García, número 11 en 
el rànquing mundial, va fi nalitzar el 
torneig amb 66 colps (5 baix par) i un 
total de -7. 

La judoka Laura Gómez va haver 
de dir adéu a la competició a la sego-
na ronda de la modalitat de -52, on es 
va veure superada per la romanesa An-
dreea Chitu, vigent campiona mundial 
de la categoria.

Pel que fa als esports d’equip, els 
valencians Cesar Sempere, Matías 
Tudela i Javier Mario Carrión no 
van poder ajudar que l’equip espanyol 
de Rugby 7 poguera superar la fase de 
classifi cació; Lola Riera, amb l’equip 
femení d’hockey herba, no va poder 
entrar en la lluita per les medalles des-
prés de la derrota contra el Regne Unit 
per 3-1; i per últim Sílvia Navarro i 
Lara González, integrants de l’equip 
femení d’handbol, van patir una dolo-
rosa derrota contra França als quarts de 
fi nal.

El dia 16 de setembre, Ontinyent es va bolcar en l’homenatge al seu veí Orlando Ortega, 
en un acte organitzat per l’Ajuntament i que va resultar multitudinari, amb una gran 
participació de joves esportistes aconseguint autògrafs de l’olímpic empadronat a Ontinyent 
i membre del CA Vall d’Albaida.

Sebastià 
Mora es 
proclama 
campió 
del món

El vilarealenc Sebastiá Mora s’ha 
consagrat aquest any com un dels ci-
clistes en pista en millor estat de forma, 
després d’haver-se proclamar campió 
del món i d’Europa en les modalitats 
d’Scratch i Madison respectivament. 
La medalla d’or aconseguida als cam-
pionats mundials de Londres confi r-
ma l’idil•li del ciclista amb la prova 
d’Scratch, després de l’or aconseguit 
en l’europeu del 2015. La superioritat 
a la carrera el va permetre prendre la 
davantera a la volta 45, sense haver de 
recórrer així a l’esprint fi nal. Pel que 
fa al títol continental, el mèrit s’ha de 
compartir amb el seu company Al-
bert Torres, amb el qual ha revalidat el 
campionat d’Europa en la modalitat de 
Madison, i a més, ha aconseguit una 
important tercera posició en el cam-
pionat mundial. Sumats als reconeixe-
ments internacionals, el castellonenc 
s’ha proclamat campió d’Espanya en 
ciclisme en pista per puntuació, així 
com subcampió en els campionats es-
tatals de ciclisme en pista en persecu-
ció, i en la modalitat de Madison (amb 
Julio Alberto Amores). 



Perfecta, d’aquesta manera es pot 
resumir la primera volta que va pro-
tagonitzar el Valencia Basket a la lliga 
ACB, on va guanyar tots els partits que 
va disputar. L’últim encontre, contra 
el F.C Barcelona al Palau Blaugrana, 
suposava la increïble marca de 17 vic-
tòries consecutives, xifra que es veuria 
interrompuda pel Baskonia dues jor-
nades més tard. 

L’equip va mantenir la regularitat 
fi ns a acabar en tercera posició la com-
petició regular, amb un balanç de 28 
victòries i 6 derrotes. Als playoffs el 
Valencia Basket es va desfer amb faci-
litat als quarts de fi nal de l’Unicaja per 
un parcial de 2-0; en semifi nals, els ju-
gadors de Pedro Martínez Sánchez no 
van poder fer el mateix amb el Reial 
Madrid, qui acabaria aconseguint el tí-
tol a la fi nal contra el Barcelona. 

Per quarta vegada en la seua his-
tòria, el Vila-Real va veure truncades 
les seues aspiracions de jugar una fi nal 
de competició europea perdent en la 
ronda de semifi nals. El Liverpool va ser 
en aquesta ocasió el botxí dels groguets 
en l’Europa League, tal com ho foren 
el Valencia i el Porto l’any 2004 i 2011 
respectivament en la mateixa competi-
ció, o l’Arsenal en la Champions Lea-
gue del 2006. 

L’equip dirigit per Marcelino va 
perdre l’eliminatòria per un global de 
3-1, després de no poder aprofi tar la 
victòria per la mínima al Madrigal, i 
caure derrotat a l’estadi d’Anfi eld per 
un contundent tres a zero. Les errades 
defensives, sumades a la característica 
pressió exercida pels equips anglesos 
quan juguen de local, impediren que 
a la fi nal, on ja s’havia classifi cat el Se-
villa, es donaren cita dos equips de la 
lliga espanyola.

Ascens del Valencia Basket femení 
L’equip femení del Valencia Basket aconseguí l’ascens a la Lliga Femenina-2 

després d’una intensa fi nal contra el Centros Único Real Canoe. L’encontre que 
es va disputar en el Pavelló Fernando Úbeda de Castelló, va estar molt igualat 
encara que les valencianes s’imposaren per tal de fer-se mereixedores de la meres-
cuda plaça d’ascens. Amb aquesta promoció, la Lliga Regular B Femenina 2 té 
dos representants valencians, el Valencia Basket Femení per una part, i el Piken 
Claret per l’altra. 

València es consolida un any més com la capital del running, gràcies a la mas-
siva participació de les seues carreres populars. 

La marató es va caracteritzar en la seua 36a edició per ser la més ràpida a escala 
nacional en categoria femenina, a la qual cosa s’ha de sumar ser la primera de tot 
el país en obtenir l’Etiqueta d’Or que atorga l’IAAF. La guanyadora fou Valary 
Jemeli Aiyabei amb un temps de 2:24:49, mentre que entre els homes el més ràpid 
va ser Victor Kipchirchir acabant el circuit en 2:07:38. L’èxit d’aquesta modalitat 
fou tal, que per segona edició consecutiva s’exhauriren els 8.500 dorsals disponi-
bles. Pel que fa a la Mitja Marató, la kenyana Peres Jepchirchir fi xà un nou rècord 
mundial en la categoria femenina amb 1:07:09, mentre que Stephen Kosgei seria 
el primer dels homes amb 59:29.

Récord històric del 
Valencia Basket

El Vila-Real, a les 
portes d’una fi nal 
continental
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Rècord femení i Etiqueta d’Or per a la 
Marató de València
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La trajectòria del Valencia C.F al 
llarg del 2016 ha estat marcada per la 
irregularitat i els dubtes que han tra-
vessat a la institució durant els últims 
temps. En la vessant estrictament es-
portiva l’equip va fi nalitzar la tempo-
rada 2015-2016 amb 44 punts, fora 
de les posicions que donen dret a jugar 
competicions europees. L’empat con-
tra el Madrid a Mestalla i la victòria al 
Camp Nou foren els resultats més no-

tables a la lliga; no obstant això, la dot-
zena posició a la classifi cació impedeix 
parlar d’objectius complerts. Per altra 
banda, a l’Europa League el conjunt 
valencianista va evidenciar símptomes 
de millora, com per exemple l’elimina-
tòria contra el Rapid de Viena amb un 
10-0 en el global dels dos partits. Als 
octaus de fi nal, malgrat que l’equip va 
aconseguir remuntar a Mestalla l’u a 
zero de l’anada contra l’Athletic Club, 

un gol d’Aduriz a les acaballes va deixar 
fora el Valencia dels quarts de fi nal. En 
l’àmbit administratiu l’entitat tampoc 
ha gaudit de l’estabilitat necessària; a 
la presència de tres entrenadors dife-
rents a la banqueta, Neville, Ayesta-
rán i  Prandelli -aquest últim dimitint 
a fi nals d’any- s’ha de sumar la venda 
d’Alcácer al Barcelona, i de Mustafi  a 
l’Arsenal.

71

Temporada de trancisió 
per al Valencia

Éxits valencians a Moto3
Els dos pilots valencians de l’equip Estrella Galicia 0,0, Arón Canet i Jorge 

Navarro, han protagonitzat una més que meritòria participació en la categoria 
Moto3 del mundial de motociclisme en 2016; en el cas de Canet, debutant a la 
categoria amb un podi i una pole position, i pel que fa a Navarro, acabant tercer 
a la classifi cació general amb un total de dues victòries i altres tres podis. Aquest 
gran resultat per part del pilot de la Pobla de Vallbona, li ha obert les portes a la 
categoria Moto2 de cara a la pròxima temporada, on correrà per a l’equip Federal 
Oil Gresini amb una Kalex. Canet per la seua part, va aconseguir la pole position 
al circuit de Cheste durant l’última carrera de l’any; malauradament un error 
mecànic va minvar les seues opcions de victòria i el va relegar a la quinzena plaça. 
Setmanes arrere, el de Corberà es convertí en el tretzé pilot valencià de la història 
en pujar al podi d’una carrera de motociclisme, gràcies a la seua tercera posició al 
circuit australià de Phillip Island.
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L’Elda Prestigio continua el seu 
ascens per tal de recuperar un lloc a 
l’elit de l’handbol femení, després del 
descens experimentat l’any 2012 per 
problemes econòmics. La sisena plaça 
assolida en la temporada passada de 
la Divisió de Plata, sens dubte augura 
bons presagis. 

D’altra banda, els dos representats 
valencians a la Divisió d’Honor d’han-
dbol femení, Canyamelar València i 
Elx C.F. Mustang, es mantenen un any 
més en l’elit de l’handbol espanyol. Les 
de la capital acabaren la temporada 
2015/16 en la vuitena posició. Per la 
seua part, les il•licitanes en quedaren 
a l’onzena plaça. Pel que fa a l’exercici 
2016/17, a l’acabament de l’any i amb 
10 partits disputats tots dos equips es 
trobaven a una posició còmoda a la 
classifi cació.

El grup inversor catarí Skyline In-
ternational fou l’escollit, d’entre un to-
tal de 28 candidats, per tal d’adquirir 
el crèdit de l’Elx C.F, la qual cosa el 
converteix en el màxim accionista del 
conjunt il•licità. La venda es va iniciar 
al maig d’aquest any a càrrec de l’Ins-
titut Valencià de Finances (IVF), qui 
ostenta un crèdit contra la Fundació 
de l’Elx C.F per valor de 14.618.000 
euros. El primer pagament s’ha xifrat 
en 893.000 euros, el qual es troba es-
tructurat en dues fases: una primera de 
125.000 i una altra després de l’adjudi-
cació d’un dipòsit notarial de 768.000 
euros. Amb aquest procés de venda el 
grup inversor adquireix la majoria ac-
cionarial del 54,7% del club.

Segons l’IVF, amb la venda s’acon-
segueix “recuperar la totalitat de la 
inversió realitzada en el seu moment” 
així com “entregar la propietat a un in-
versor que puga dotar de viabilitat al 
club”.

Bautista, en la fi nal d’un Màsters 1000
El tenista castellonenc Roberto Bautista va protagonitzar una de les sorpreses 

tenístiques de l’any, en desfer-se del número 1 Novak Djokovic en les semifi nals 
del Màsters 1000 de Shanghái, classifi cant-se així per primera vegada per a l’últi-
ma ronda d’una competició d’aquestes característiques. Un doble 4-6 fou el resul-
tat que refl ectí l’enorme superioritat de Bautista, quinzé favorit del torneig, que 
es fa desfer del serbi en 1 hora i 47 minuts de joc. Aquesta fou la primera vegada 
que el castellonenc guanyava a un número 1 mundial, així com la primera que ho 
feia amb Djokovic després de sis enfrontaments. La nota negativa s’ha de trobar a 
la fi nal, on l’escocés Andy Murray va posar fi  a les aspiracions de Bautista per un 
6-7 i 1-6. Els esforços de la semifi nal van jugar un paper decisiu a la pista, prin-
cipalment al segon set, tal com ho evidencia l’1-6 del marcador. La fi ta consolida 
2016 com el millor any professional del tenista valencià.

La parella formada pel caste-
llonenc Pablo Herrera i Adrián 
Gaviria es va proclamar cam-
piona de l’Obert de Xianmen, 
prova puntuable per al Circuit 
Mundial de volei platja, després 
d’haver derrotat a la fi nal als es-
tatunidencs John Hyden i Tri 
Bourne per dos sets a un (14-21, 

21-19 i 15-12). Herrera i Gaviria, que començaren la competició com a sèptims 
favorits, necessitaren quaranta-sis minuts per a derrotar als seus contrincants, cin-
quens preclassifi cats, en un torneig que va repartir 150.000 dòlars en concepte de 
premis. Anteriorment, en semifi nals s’havien imposat als russos Semenov i Kra-
silnikov també per dos sets a un (19-21, 21-16 i 15-10) en un partit que s’havia 
disputat hores abans de la gran fi nal. Aquest triomf és el segon que aconsegueix la 
parella en el Circuit Mundial, després del que van protagonitzar en el Gran Slam 
de Moscou en 2015. A més, els dos jugadors competeixen junts des del 2009, any 
des que s’han mantes regularment entre les deu millors parelles segons el rànquing 
elaborat per la FIVB.

L’Elda Prestigio 
busca l’ascens

Vistiplau a la 
venda accionarial 
de l’Elx CF
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Pablo Herrera 
triomfa a 
Xianmen
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Les victòries als tornejos ITF de Sao Paulo 
(Brasil) i al Pro Bredeney Ladies Open d’Es-
sen (Alemanya), han possibilitat que la tenista 
de la Vall d’Uixó, Sara Sorribes, haja assolit la 
posició 106 al rànquing de la WTA; la millor 
de la seua carrera esportiva i la més alta d’una 
tenista valenciana en l’actualitat. 

Amb aquestes victòries, ambdues sobre pis-
ta de terra batuda, el palmarés de la tenista al 
circuit femení de l’ITF ascendeix a set títols 
en la modalitat individual i a quatre en la de 
dobles. El triomf a Sao Paulo l’aconseguí des-
prés de derrotar a la jugadora romanesa An-
dreea Mitu per un 7-5 i 6-1; pel que fa a la 
victòria en la final d’Essen, aquesta va tenir 
lloc davant Karolina Muchova per 7-6 (5) i 
6-4. 

On no va aconseguir el títol malgrat ha-
ver arribat a la final, fou al torneig de Sharm 
el-Sheikh (Egipte), on fou derrotada per 6-2 
6-7 (7) i 6-3 a mans de la croata Donna Vekic. 

El balanç de partits guanyats/perduts 
d’aquest any seria doncs favorable amb 46-32 
en individual, i de 8-6 en dobles.
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Sorribes es 
consagra 
en Essen i 
Sao Paulo

Triple victòria per a Joan Barreda
Amb les importants victòries a la Baja Aragón, Las Vegas to Reno i el 

Ral•li de Xina, el 2016 ha estat un dels anys més exitosos per al pilot caste-
llonenc Joan Barreda. Especialment rellevant fou la victòria al ral•li del país 
asiàtic, on gràcies a la seua Honda CRF450 va dominar els 3.974 quilòme-
tres de carrera, sumats als 1.600 quilòmetres d’especial. Barrera fou el més 
ràpid durant els nou dies de competició, havent dominat totes les jornades 
d’aquesta edició de la carrera. 

La nota negativa es va produir a la prova Desafío Ruta 40 disputada en 
Argentina, on malgrat haver-se posat líder en la primera etapa, no va poder 
aconseguir el triomf fi nal. La difi cultat del recorregut així com la caiguda 
provocada per un animal, no van impedir que el pilot valencià s’adjudica-
ra la victòria a la primera jornada amb un avantatge de 3:37 sobre Paulo 
Gonçalves. No seria fi ns a la penúltima etapa que Barrera cediria el lideratge 
de la carrera davant de Kevin Benavides, qui va superar al castellonenc per 
2:52 a la general.
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