


2

ANUARI. Valencians 2018



premsa comarcal valenciana

3

7 DADES DEMOGRÀFIQUES 

10-40 LA NOTICIA DE L’ANY
Els fets més rellevants de l’any i la 
reflexió dels alcaldes

42 ECONOMÍA

44 SOCIETAT

50 POLÍTICA

53 TURÍSME

64 CULTURA

66 ESPORTS

VALENCIANS 2016 ES UNA PUBLICACIÓ GRATUÏTA DE 
L’ASSOCIACIÓ DE LA PREMSA COMARCAL VALENCIANA. FEBRER 2019
Director: Santiago Sanchis. Redacció: Xesca Lloria, Pau Sellés y Cynthia Manchón. Consell de Redacció: Santiago 
Sanchis, Paco Serradell, Susana Esteve, Miguel Ángel Pallás, María Reig, José Manuel Solano, Marivi Pardo, Pablo 
Castell, Francesc Puig, Xavier Bosch y Luis Peidro. Maquetació: Suni Moltó y Mª Pilar Villegas.
Dipòsit Legal:  A-437 2013. Impressió: Servicios de Impresión del Levante (SILSA). Biar
L’anuari VALENCIANS 2018 es distribueix gratuïtamente amb els següentes periòdics: Canfali Marina Alta (Dé-
nia); El Valle de Elda; El Nostre Ciutat (Alcoi); El Periòdic d’Ontinyent; Escaparate (Ibi); 7 Días Vinarós; Tu Co-
marca (Buñol); Loclar (Ontinyent); Suheca.com (Sueca), Notícies (Morella),  Portada (Villena) y 7 Días Benicarló.

L’autor de la portada de l’Anuari 
Valencians 2108 és Ignacio Doménech 
(Alcoi 1988). És dissenyador gràfi c, 
il·lustrador i editor audiovisual. Per 
al disseny de la portada, explica, 
“he partit de la idea d’agafar un dels 
símbols identitaris dels valencians, com 
és el Penó de la Conquesta.  Amb un 
estil minimalista, he fet una il·lustració 
que destaca i ocupa tot el format de 
la portada, on es modifi ca l’any 1238 
que hi ha al Penó real, substituint-lo 
per 2018, data de l’anuari. A la part 
inferior, i sobre un fons verd fosc, 
col·loquem el títol de la revista i el 
logotip de l’associació”.

4 Santiago Sanchis. 
President de l’Associació de la 
Premsa Comarcal Valenciana.

6 Ximo Puig. 
President de la Generalitat 
Valenciana.

8 César Sánchez. 
President de la Diputación Provincial 

de Alicante

41 Rafa Climent. 
Conseller d’Economia Sostenible.

45 Isabel Bonig. 
Síndica del PP en Les Corts

46 Mari Carmen Sánchez. 
Síndica de Ciudadanos en Les Corts.

 47 Manolo Mata. 

Síndic del PSPV-PSOE en Les Corts.

48 Antonio Estañ. 
Síndic de Podem en Les Corts.

49 Fran Ferri. 
Síndic de Compromís en Les Corts. 

54 Manolo Gomicia. 
Pres. Mancomunitat Alcoià-Comtat.

56 Vicent Gomar. 
Pres. Mancomunitat Vall d’Albaida.

OPINIONS

Sumari



ANUARI. Valencians 2018

4

El que encara 
ens queda

Al’inici de 2019, i des de l’aparador d’un Anuari que tracta de recollir la visió de 
tot un any passat, també és el moment de començar a assentar els balanços de 
legislatura. El 26 de maig està a tocar i des de la premsa comarcal valenciana 

hem de valorar el que ha estat una legislatura fonamental per a nosaltres perquè, 
per primera volta en la història dels valencians, hem estat capaços d’organitzar-nos i 
crear una entitat que agrupa als mitjans de comunicació de paper, de pagament i de 
proximitat. Mai abans havia cristal·litzat una iniciativa com la que es va posar en marxa 
a setembre de 2015 i que ara ja és una realitat que permet a 12 periòdics valencians 
caminar de la mà. Això ja és molt en els temps de la incertesa per als periòdics 
tradicionals. 

Durant els últims quatre anys el sector de la premsa ha continuat el seu periple per 
tractar d’adaptar-se al vertigen dels temps canviants. Nosaltres no som una excepció i 
també estem obligats a ressituar-nos dins dels canvis de costums i hàbits dels ciutadans 
a l’hora d’informar-se de tot allò que passa al món i, en el nostre cas, al seu voltant, en 
la realitat més pròxima. La digitalització ens força a mudar la nostra pell i a ser capaços 
de donar respostes efectives sense perdre la nostra identitat. Venim del paper. Som i 
volem continuar sent paper. Sense renunciar a res. Sense deixar passar les oportunitats 
de modernitzar-nos i crear nous canals de comunicació amb els nostres lectors i les 
nostres audiències. Però, encara, creem en el paper del paper. Encara apostem per un 
mitjà, el periòdic, que té a València a l’any 1790 el primer referent a tota Espanya. La 
premsa té, i tindrà en el futur, molt a dir, molt que contar. Perquè enmig de la hipersatu-
ració informativa que ens arriba a tota hora i per tot arreu, enmig de la sobreestimulació 
a la qual estem sotmesos, sempre serà necessari algú que ens aporte les claus, algú 
que ens ajude a interpretar el que està passant.

Tot aquest discurs serveix per tal d’aplicar-lo a l’esfera més pròxima. Els mitjans de 
comunicació locals i comarcals tenim eixe rol, el de ser capaços d’aportar claus que 
ajuden a interpretar el que succeís als nostres pobles i comarques. I tot això ho hem de 
continuar fent, amb els entrebancs tradicionals i els que ens arriben per la pròpia evolu-
ció del sector dels mitjans de comunicació.

Ha estat, segurament, una legislatura d’il·lusions per nàixer com a associació, per 
ser visibles com a col·lectiu per primera vegada, per fer possible una entitat que ens 
representa. Però no podem fer un balanç altament satisfactori. Encara n’hi ha estaments 
(i l’administració no és una excepció) que continuen obviant-nos o mirant-nos com una 
realitat menor dins de l’ecosistema dels mitjans de comunicació valencians. 

No volem almoines ni res que no ens pertoque. Només reclamem el reconeixement 
del que som: 12 capçaleres de les comarques valencianes que setmanalment atenen les 
necessitats informatives de les seues respectives comunitats. I ells, els nostres lectors, 
els nostres veïns, la gent dels nostres pobles i comarques, no són ciutadans de segona. 

OPINIÓ

Venim del paper. Som i volem continuar 
sent paper. Sense renunciar a res. Sense deixar 
passar les oportunitats de modernitzar-nos i 
crear nous canals de comunicació “

Santiago Sanchis Mullor
PRESIDENT DE L’ASSOCIACIÓ DE LA PREMSA COMARCAL VALENCIANA 
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Els valencians habitem un territori allargat, amb 400 
quilòmetres de distància de sud a nord. Aquesta 
estructura de la nostra geografi a va confi gurar una 

realitat que durant molts anys va servir per a explicar, 
almenys en part, l’anomenada desvertebració territorial.

La Llei de Mancomunitats que va eixir ara fa tres mesos 
de les Corts és un primer pas en la consolidació d’un marc, 
legal i territorial, que no només serveix per a millorar la vida 
material dels seus habitants, sinó que fonamenta sentiments 
de pertinença i cohesió social.

En una època que estem tots connectats, el que és més 
discutible és si estem veritablement comunicats. No n’hi ha 
prou amb rebre missatges si no són signifi catius per a nosal-
tres, a més de certs i contrastats. Els setmanaris i revistes 
representats en aquest anuari s’esforcen a parlar als seus 
lectors dels problemes, els interessos i les preocupacions 
més properes. Precisament, cal recordar que la Llei de Man-
comunitats preveu la informació i la comunicació com a dues 
de les àrees on els municipis poden sumar forces.

El mateix fet de l’existència d’aquesta publicació fa 
evident, a més, la voluntat de les capçaleres que la confor-
men d’eixir del seu marc estricte i oferir a la resta de pobles, 
ciutats i comarques la seua visió del darrer any i les perspec-
tives de present i futur.

La història, al voltant de la governació de la terra i la seua 
gent van produir en algun moment una certa desconnexió 
entre valencians que el procés autonòmic hi havia i va aca-
bar de capgirar.

En un primer moment, semblava clar que la vertebració 
territorial era, no només un objectiu, sinó una condició ne-
cessària per a la consolidació del nou marc polític. Almenys 
en teoria, la voluntat vertebradora es trobava en els discur-
sos i els programes de la major part de les forces polítiques. 
Però, quan s’havia de passar de les paraules als fets, alguna 
cosa va fallar.

Mentrestant, les comarques han anat fent el seu camí, 
confi gurant-se com a realitats incontestables. Els mitjans de 
comunicació locals i comarcals han sigut protagonistes d’un 
procés que ara més que mai demana un nou impuls.

La vertebració està, doncs, d’enhorabona, i encara més si 

Connectats, comunicats 
i mancomunats

Ximo Puig
PRESIDENT DE LA GENERALITAT VALENCIANA

recordem que fa uns mesos els valencians vam recuperar el 
servei de radiotelevisió pública.

La importància dels mitjans de comunicació no només 
resideix en la seua existència, són una ferramenta útil i 
necessària, per a la interacció entre persones i pobles. La 
premsa escrita, els diaris digitals, la televisió, la ràdio, les 
revistes, cadascú en el seu format ens permeten conéixer 
realitats humanes, socials i geogràfi ques diverses i claus per 
a cosir el territori.

El redreçament i la restauració de la Comunitat Valenciana 
mampresos en maig de 2015 van units de la vertebració d’un 
territori més necessitat que mai de més i millor informació. 
Endavant!

OPINIÓ

En una època que estem 
tots connectats, el que és 
més discutible és si estem 
veritablement comunicats.

Els setmanaris i revistes 
representats en aquest anuari 
s’esforcen a parlar als seus 
lectors dels problemes, 
els interessos i les 
preocupacions més properes.

“
“

ANUARI. Valencians 2018

GENERALITAT VALENCIANA
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Hace unos meses celebrábamos los 40 años de 
nuestra Constitución Española, un periodo en el 
que la democracia irrumpió con esperanza en la 

vida de todos los españoles, que la acogimos con los 
brazos abiertos, sabiendo que se abría ante nosotros un 
periodo de estabilidad y prosperidad. En estas cuatro 
décadas hemos avanzado a pasos agigantados en todas 
las esferas públicas, económicas y sociales de nuestro 
país y hemos sido testigos de logros trascendentales que 
han permitido mejorar nuestra calidad de vida, optimizar 
nuestros recursos y propiciar la igualdad de oportunidades 
de todos los ciudadanos. Entre esos triunfos resalta 
como avance capital, especialmente para el sureste 
español, el trasvase Tajo-Segura, que cumple también 
40 años desde su llegada a tierras alicantinas para regar 
nuestros campos y abastecer a nuestros municipios. 
Esta infraestructura supuso un antes y un después en 
nuestro desarrollo y gracias a ella, gracias al AGUA del 
trasvase, hoy somos una de las provincias más punteras 
a nivel internacional. Gracias al AGUA somos el corazón 
turístico del Mediterráneo y una de las zonas con más 
predominio de talento joven del país. Gracias al AGUA 
somos uno de los territorios con mayor calidad de vida de 
España, con más PIB y con gran proyección de futuro en 
áreas como la investigación, la exportación, la industria 
y la alimentación. Pero, sobre todo, gracias al AGUA nos 
hemos convertido en la huerta de Europa. 

La llegada de agua del trasvase Tajo-Segura permitió 
no solo mantener un sector tan esencial para nuestra 
economía como la agricultura o la ganadería, sino 
que garantizó, en buena medida, la pervivencia de 
nuestros pueblos, tanto de costa como de interior, y 
contribuyó a frenar el éxodo rural. La puesta en marcha 
de este proyecto, gestado durante años, supuso un 
acontecimiento de relevancia histórica y un magnífi co 

Somos AGUA, 
somos VIDA, 
somos TRASVASE

César Sánchez Pérez
PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ejemplo de solidaridad y cohesión territorial.   El trasvase 
ha traído bonanza y progreso a nuestra provincia, pero 
también al conjunto de España, porque lo que es bueno para 
los alicantinos, los murcianos y los andaluces, también lo 
es para todos los españoles. No obstante, transcurridos ya 
cuarenta años de la llegada de agua por primera vez a esta 
tierra, los retos a los que nos enfrentamos en materia hídrica 
siguen generando debate. Es necesario que el agua siga 
viniendo y que sea agua de calidad, de los ríos y además 
tenemos que continuar invirtiendo en infraestructuras 
hídricas y para eso necesitamos el apoyo de otras 
administraciones.

Vislumbramos un futuro optimista, en el que debemos 
focalizar nuestros esfuerzos e inversión en las nuevas 
tecnologías aplicadas a los recursos hídricos. La provincia 
de Alicante es pionera en la optimización del regadío, el 
ahorro de agua y el riego por goteo. Pero debemos seguir 
trabajando en la implementación, la investigación de 
nuevos métodos y la innovación en el sector para continuar 
construyendo la provincia y la sociedad que queremos. Los 
avances y esfuerzos que engendremos en esta materia 
propiciarán territorios inteligentes, ecológicos y respetuosos 
con nuestro entorno. Tenemos un capital humano 
extraordinario, una tierra fértil y productiva, pero pese a ello 
NO tenemos el agua de calidad que tanto necesitamos y que 
nos aportan los ríos. 

Y es por ello por lo que vamos a seguir reclamando agua 
para el sureste español, porque no olvidemos que el agua 
es un derecho de todos. Debemos defender, sin complejos, 
los trasvases, para que llegue agua de donde sobra a donde 
hace falta, siempre desde una perspectiva respetuosa con el 
medio ambiente y solidaria con las cuencas cedentes. Desde 
la Diputación de Alicante venimos trabajado en esta línea y 
en abril de 2018 alcanzamos el Pacto Provincial del Agua, 
un documento consensuado por los principales partidos 

OPINIÓ
ANUARI. Valencians 2018

DIPUTACIÓ D’ALACANT



premsa comarcal valenciana

9

Hemos aumentado el 
presupuesto destinado a ciclo 
hídrico en más de un 70% 
porque estamos 
comprometidos en la lucha 
contra la sequía. 

Vislumbramos un futuro 
optimista, en el que debemos 
focalizar nuestros esfuerzos 
e inversión en las nuevas 
tecnologías aplicadas a los 
recursos hídricos.

““
políticos, las comunidades de regantes, el sector del 
abastecimiento, la Cámara de Comercio y las universidades 
para dar respuesta a los desafíos que en materia hídrica 
tiene nuestra provincia. Se trata del primer pacto de estas 
características que se alcanza en España y recoge el sentir 
de Alicante cuando defi ende la continuidad del trasvase 
Tajo-Segura como elemento estratégico para este territorio, 
tanto desde el punto de vista socioeconómico como 
medioambiental, o cuando reclama la fi nalización de las 
obras del pos trasvase Júcar-Vinalopó. 

El agua es una prioridad para la Diputación de Alicante 
y centra parte de nuestros esfuerzos, porque tenemos 
claro que el agua es vida y futuro para nuestra tierra. En 
esta legislatura hemos invertido más de 30 millones de 
euros para garantizar el abastecimiento y el saneamiento 
de agua en nuestros municipios y hemos puesto el foco en 

mejorar la eficiencia del uso del agua en regadío. Este año 
hemos aumentado el presupuesto destinado a ciclo hídrico 
en más de un 70% porque estamos comprometidos en la 
lucha contra la sequía que asola nuestro territorio y en dar 
respuesta a las demandas de ayuntamientos y regantes. 

Nuestros agricultores y regantes merecen todo nuestro 
reconocimiento y nuestro apoyo en la defensa de sus 
intereses y los de toda la provincia. Su actuación es 
modélica y ejemplar y así lo han demostrado durante 
estos últimos cuarenta años. Por todo ello, alcemos la 
voz, unidos y sin complejos, para reivindicar un derecho 
fundamental: la llegada de AGUA en cantidad y calidad. 
Nadie, ni políticos ni partidos, conseguirá jamás secar 
nuestras tierras. Porque, tras 40 años del Tajo-Segura, y 
ahora más que nunca: ‘SOMOS #AGUA. SOMOS VIDA. 
SOMOS #TRASVASE
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Fira de Tots Sants, un “patrimoni 
de tots” que ara és BIC

Públic assistent a un dels espectacles de la Fira, amb el Palau Comtal al fons.

LA NOTICIA DE L’ANY
ANUARI. Valencians 2018

LA NOTICIA DE L’ANY
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El president de la Generalitat, Ximo Puig, va dir 
en la seua visita a Cocentaina, a la qual es va 
desplaçar amb una àmplia representació del 

Consell per a inaugurar la 672 edició de la Fira de 
Tots Sants, que durant els dies en què se celebra el 
multitudinari certamen fi ral la capital de la comarca 
del Comtat es converteix en “la capital de la Comuni-
tat Valenciana”. Les seues paraules poden entendre’s 
com una manera de ressaltar un esdeveniment im-
portant, però si Cocentaina no és cada 1 de novem-
bre la capital valenciana, no serà pel poder d’atracció 
i l’indubtable poder econòmic que té. La Fira de Fires, 
com se la coneix, estrenava en 2018 la catalogació 
com Bé d’Interés Cultural Immaterial. Va reunir 750 
expositors repartits per gran part d’un municipi que 
cada any es transforma per a convertir-se en un apa-
rador de 136.000 metres quadrats d’exposició i en el 
qual el visitant pot trobar pràcticament de tot. Pro-
ductes de tota mena valorats en 52 milions d’euros. 
Concerts, exhibicions, turisme, esports, un soc àrab, 
el porrat valencià o la fi ra medieval. L’artesania, la 
maquinària agrícola, la fi ra animal que va ser el seu 
origen, les noves tecnologies, les atraccions de fi ra... 
tot té cabuda en la fi ra que li va ser concedida a Co-
centaina, en 1346, a través d’un Privilegi atorgat per 
Pere IV El Cerimoniós, i que en la seua última edició 
va rebre ofi cialment a 557.992 visitants.

Aquesta Fira de Tots Sants és des de 2012 Festa 
d’Interés Turístic Nacional. Ho avalen els centenars de 

milers de visitants que acudeixen a la vila comtal en cada 
edició, però especialment l’amor, l’esforç i la dedicació que el 
municipi, amb l’Ajuntament al capdavant, presta al certamen 
que ha experimentat una espectacular evolució en les últi-
mes dècades, fi ns a transformar-lo en un dels grans esdeve-
niments que se celebren en la Comunitat.

Pocs dies abans de la inauguració a la qual assistia Ximo 
Puig, junt amb el president de Les Corts, Enric Morera, la vi-
cepresidenta Mónica Oltra i els consellers Rafa Climent i Ana 
Barceló, entre altres autoritats, el ple del Consell va decidir 
declarar Bé d’Interés Cultural Immaterial (BIC) a la Fira de 
Tots Sants. L’executiu autonòmic considerà la Fira contes-
tana com un dels esdeveniments més importants pel volum 
econòmic que genera i la contribució que fa l’esdeveniment 
al manteniment de nombrosos elements del patrimoni de la 
Comunitat Valenciana, així com de l’àmbit local i comarcal.

El decret del BIC, més enllà de la declaració, contempla 
també diverses mesures de protecció per a salvaguardar el 
Bé amb la fi nalitat de garantir la seua preservació i vetlar per 
la seua supervivència. Per a l’alcaldessa del municipi, Mireia 
Estepa, la notícia “es el premi a la gran estima que té el nos-
tre poble a aquesta festa”. Enric Morera va recordar el caràc-
ter excepcional d’aquesta fi ra que ha complit 672 anys, més 
que la mateixa Generalitat, que “acaba de celebrar-ne 600”. 
Ximo Puig, en aquesta inauguració a la qual va assistir i amb 
el Palau Comtal com a testimoni, va subratllar que la Fira 
“pertany als ciutadans de Cocentaina, però és un patrimoni 
de tota la Comunitat Valenciana”. Un patrimoni que, a més, té 
des de fa uns mesos una ben merescuda declaració de BIC.

LUIS PEIDRO

EL NOSTRE CIUTAT

El president de la Generalitat i l’alcaldessa de Cocentaina durant el seu recorregut per la fira.

En 2018 ha estrenat la catalogació com Bé d’Interés 
Cultural Immaterial i ha reunir 750 expositors 

repartits per 136.000 metres quadrats d’exposició 
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L’any que hem acabat, el 2018, ha sigut una etapa intensa 
per a la ciutat d’Alcoi. Un any on ja són visibles molts 
dels canvis pels quals hem estat treballant tota aquesta 

legislatura i que suposen un full de ruta clar cap a una ciutat 
compacta, innovadora i sostenible. Hem executat projectes 
importants que donen solució a reptes que arrossegàvem 
des de feia més de 30 anys com el carrer Entença, o la 
recuperació de l’illa de Rodes, la Colònia d’Aviació i Al-
Azraq que suposaven més de 30.000 m² de buits urbans. 
També hem posat en marxa nous serveis que engrandeixen 
encara més la nostra capitalitat com l’obertura de la segona 
comissaria de la Policia Nacional al nucli històric, la decisió 
de l’Agència Valenciana de Turisme de fer el CDT d’Interior 
de la província d’Alacant a l’illa de Rodes, el campus de la 
Universitat d’Alacant i la inauguració del gran projecte cultural 
valencià que és l’IVAM CADA ALCOI.

Un projecte, l’IVAM CADA ALCOI, que compta amb l’IVAM, 
la Fundació CAM i l’Ajuntament d’Alcoi, i que demostra que 
la política i la capacitat d’enteniment són fonamentals pel 
progrés de la ciutat. Un centre referent en art contemporani de 
més de 1000m2 amb exposicions del nivell dels grans mu-
seus espanyols, amb l’última tecnologia i on la Regidoria de 
Cultura ha situat el seu epicentre, apostant per una Factoria 
Creativa. Una aposta per tallers transversals, beques residèn-
cies i espais expositius per als nous creadors tant locals com 
d’altes llocs que vulguen desenvolupar projectes innovadors 
i creatius a Alcoi. Un referent cultural provincial i autonòmic 
que, en dos mesos, ja ha rebut més de 8.500 persones. I 
seguint amb la cultura i el patrimoni, no podem oblidar que 
estem a punt de posar en marxa el Centre Interpretatiu del 
Molinar, bressol de la indústria valenciana, i que el 2018 ha 
arribat amb l’anunci del BIC per a les nostres Festes de Moros 
i Cristians.

La rehabilitació del carrer Entença ha sigut per a nosaltres 
un altre punt important, no només per donar resposta a un 
carrer de 800 metres que gairebé travessa tota la ciutat i que 
portava pendent d’una reforma des de fa més de 30 anys sinó 
perquè aquesta obra demostra pel que ara aposta Alcoi: sos-
tenibilitat i smart city. El carrer Entença és un carrer per a les 
persones però serà també, un carrer intel·ligent amb pantalles 
amb un «chatbot», càrregues i descàrregues smart... I amb un 

2018, l’any que Alcoi va 
obrir el IVAM CADA ALCOI

Toni Francés
ALCALDE D’ALCOI

projecte de «StreetLab» subvencionat per l’Agència Valenciana 
de la Innovació (AVI) del que formen part les dues universitat 
públiques amb seu a Alcoi, UA i UPV, i que convertirà a aquest 
carrer en un laboratori per extraure dades i provar les noves 
aplicacions que després extrapolarem a tota la ciutat. Alcoi 
ha rebut el 2018 també una nova ajuda europea, el programa 
«Cities Digital Challenger» essent amb Algeciras i Granada, 
una de les tres úniques ciutats espanyoles que tindran aquest 
programa de digitalització. I hem rebut també la gran notícia 
que el 2019, Alcoi tindrà el segon CEFIRE específi c de For-
mació Professional de la Comunitat, centrat en digitalització, 
tecnologia i intel·ligència artifi cial, demostrant la nostra capitali-
tat en aquesta nova indústria.

Però a banda de tot això, el 2018, les polítiques socials 
han seguit presents a Alcoi, apostant per més personals i 
nous projectes, com el d’orientació sociolaboral. Ja som Ciutat 
Amiga de la Infància per UNICEF i hem aconseguit a través 
d’un pla ARRU un projecte d’habitatges col·laboratius per a la 
ciutat, una proposta des de l’espai públic, molt innovadora, que 
dóna resposta a un dels grans reptes que tenim la societat dels 
pròxims anys, l’habitatge, i que ha de ser una prioritat social 
amb l’educació, la sanitat i la dependència.

Hem rebut aquesta legislatura més de 40 milions d’euros en 
ajudes de diferents administracions autonòmiques, estatals i 
europees, i continuem amb indicadors econòmics molt positius, 
reduint un 26% l’atur des del 2015, tenint el deute més baix de 
la nostra història i presentant per al 2019 el pressupost inver-
sor més alt dels últims 20 anys. L’INE ens situa com l’octava 
ciutat espanyola que més treballadors té en la indústria, però, 
sobretot, seguim treballant perquè creiem que Alcoi és una 
ciutat important, imprescindible pel futur valencià, i en la nostra 
mà està que seguisca sent el referent innovador, industrial i 
cultural que ja és. 

OPINIÓ

l’any ha arribat amb 
l’anunci del BIC per a les 
nostres Festes de Moros i 
Cristians
“
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Centro de menores de Bunyol

Centro de Menores de Buñol 
En el centro de la polémica    

La conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que 
administra la vicepresidenta del Consell valenciano, 
Mónica Oltra, tomó la decisión en junio de 2017 de 

convertir en centro de recepción provisional las instalacio-
nes ubicadas en Buñol y trasladar aquí desde Monteolive-
te a los menores allí alojados, modificando así el estatus 

del centro de recepción ubicado desde hace décadas en 
la capital de La Hoya que históricamente fue de acogida y 
residencia para los menores.

Desde el mismo momento de la llegada de los nuevos 
huéspedes a las instalaciones de Buñol las algaradas y los en-
frentamientos entre los internos fue una constante como varios 
vídeos que se han convertido en virales en las redes sociales 
dejaron constancia. Se llegaron incluso a registrar abusos en-
tre internos; algunos de ellos de gravedad, en los que tuvo que 
tomar parte la Fiscalía de Menores.  

A estos confl ictos dentro del centro también se han unido 
enfrentamientos entre los internos con vecinos de Buñol, una 
localidad en la que se ha producido un alarmante incremento 
del índice de delincuencia que ha aumentado en un grado des-
conocido para un pueblo relativamente tranquilo, de apenas 
diez mil habitantes, donde cierto tipos de delitos (como tirones 
o asaltos con agresión) eran hasta hace poco tiempo totalmen-
te desconocidos.

A esta situación de inseguridad ciudadana se unió casi 
de inmediato las denuncias por parte de la oposición en el 
plenario municipal por “falta de atención, de insalubridad e 
incluso de abusos sobre los menores residentes”; una opo-
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Gobierno municipal y oposición redactaban un 
manifi esto conjunto sobre la problemática y la alcaldesa 
anunciaba movilizaciones ciudadanas que inicialmente 
fueron respaldadas unanimemente. 

sición municipal que denunció “el hacinamiento, la masifi ca-
ción y la falta de personal y de atención” para los menores 
alojados en un centro cuya capacidad estaba totalmente 
desbordada puesto que de la treintena de jóvenes para los 
que estaba acondicionado ha llegado a albergar a más de 
de ochenta y en “penosas condiciones que han incluido el 
dormir en colchones en los pasillos”, según denunciaron en 
su día.  

El gobierno del Ayuntamiento de Buñol con su alcaldesa, 
Juncal Carrascosa, a la cabeza iniciaba contactos con la vice-
presidenta del Consell con el fi n de paliar la “grave situación de 
los menores en el centro”, como la misma alcaldesa lo califi ca-
ba a fi nales de 2018. 

El penúltimo capítulo se producía en diciembre, cuando go-
bierno municipal y oposición redactaban un manifi esto conjunto 
sobre la problemática y la alcaldesa anunciaba movilizaciones 
ciudadanas que inicialmente fueron respaldadas con la unani-
midad de todas las fuerzas políticas presentes en el plenario 

municipal.

RECTIFICACIÓN DE LA PRESIDENTA
A pesar de que la primera reacción de Mónica Oltra fue la de 

califi car no sólo al Ayuntamiento sino a todo el pueblo de Buñol 
de “insolidario”, días después ante el acuerdo plenario por una-
nimidad de todos los grupos políticos del consistorio buñolense 
la vicepresidenta rectifi caba y anunciaba la reversión del centro 
de recepción provisional, de nuevo, a residencia de acogida 
para mediados del mes de febrero.

No obstante, poco después la propia Mónica Oltra confi rma-
ba el traslado de los menores al Albergue de Alborache (loca-
lidad a escasos kilómetros de Buñol) donde está previsto que 
sea una función privada la que gestione este centro provisional 
de acogida. 

Sin embargo, a juicio de los responsables públicos buñolen-
ses, la medida lejos de solucionarla, “agravará” la situación. La 
polémica, convertida ya en comarcal, sigue abierta.

Albergue de Alborache.

ANUARI. Valencians 2018
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La historia por la defensa de los derechos de 
la mujer ha cumplido ya más de dos siglos. Al 
principio eran mujeres como Mary Wollstonecraft 

quienes cuestionaban el statu quo de finales del siglo 
XVIII y reivindicaban los derechos de la mujer. Mary 
Wollstonecraft era una filósofa y escritora que criticaba 
como la Ilustración y la Revolución Francesa, dejaban 
sin libertad, igualdad y solidaridad a las mujeres. Más 
tarde, el movimiento sufragista tuvo también especial 
relevancia en la Inglaterra de principios del siglo XX, 
reivindicando el derecho a voto de las mujeres (¡!no 
podíamos votar!!), y en España Claro Campoamor 
reivindicó ese derecho durante la segunda República 
Española. Cada vez que la historia hacía pasos 
significativos hacia una sociedad más igualitaria, 
entendía que las mujeres no formaban parte de ella, 
estaban excluidas de esas conquistas. Simone de 
Beauvoir escribió El segundo sexo en 1949 e intentó 
explicar por qué se producía la desigualdad, llegando a 
la conclusión que es un producto cultural y construida 
socialmente y por tanto, no tiene nada que ver con la 
genética.

Desde entonces la lucha por nuestros derechos no ha 
parado y aunque ha habido intentos de frenar estas con-
quistas, las mujeres somos cada vez más conscientes de 

Empoderadas,
no hay vuelta atrás

Juncal Carrascosa
ALCALDESA DE BUÑOL

nuestra situación y la percibimos como injusta, insoporta-
ble e intolerable.

El feminismo no es lo contrario que el machismo, como 
desde algunos sectores conservadores o ultraconservado-
res se empeñan en afirmar últimamente, el feminismo es 
la  idea  que sostiene que las mujeres somos personas y 
defiende que tenemos que tener los mismos derechos que 
los hombres. El feminismo no se construye contra nadie 
y su lucha es en positivo porque su fin es perseguir una 
sociedad más justa y más democrática.

La huelga del pasado 8 de marzo de 2018 marcó un 
hito en la lucha feminista, millones de mujeres de dife-
rentes generaciones y procedencias  salieron a la calle 
a reivindicar respeto e igualdad en un ambiente festivo 
y de solidaridad de género. Pedimos que se nos tuviera 
en cuenta y denunciamos la brecha salarial, la desigual-
dad en el empleo y gritamos fuerte contra la más cruel de 
todas las manifestaciones de una sociedad patriarcal y 
machista; la violencia de género.

No vamos a bajar la guardia porque falta mucho camino 
por recorrer pero soy optimista porque las mujeres logra-
mos pequeñas conquistas todos los días, porque el feminis-
mo ya es un movimiento que ningún ámbito puede ignorar. 
Somos la mitad, somos feministas, somos conscientes, 
estamos empoderadas y NO HAY VUELTA ATRÁS.

OPINIÓ

El feminismo es la
idea que sostiene que las  
mujeres somos personas y 
defi ende que tenemos que 
tener los mismos derechos 
que los hombres.

No vamos a bajar la 
guardia porque falta mucho 

camino por recorrer pero soy 
optimista porque las mujeres 

logramos conquistas
todos los días.

“
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El Festival D*NA reforça Dénia 
en la gastronomia internacional 

Els organitzadors encara Els organitzadors encara 
no han decidit la data no han decidit la data 
de la propera edició del de la propera edició del 
Festival D*NA. Festival D*NA.  

LA NOTICIA DE L’ANY
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Durant l’any 2018, Dénia ha continuat consolidant 
la seua posició preferent dins del panorama de la 
gastronomia mundial. Un bon exemple ha sigut la 

celebració per segon any del festival D*NA, que l’últim 
cap de setmana de setembre va congregar a més de 
20.000 visitants i a 18 grans xefs nacionals.

El D*NA és un festival gastronòmic i lúdic de di-
mensió internacional, organitzat per l’Ajuntament i 
per Turisme Comunitat Valenciana. L’esdeveniment 
vol retre homenatge a la gastronomia com essència 
de l’estil de vida mediterrani. Tot en un lloc privilegiat 
atractiu, el passeig peatonal de la Marineta Cassia-
na, en la platja de Les Rotes, on es va instal·lar una 
gran taula de 300 metres on el públic va poder dinar 
o sopar amb unes vistes privilegiades de la mar Me-
diterrània. 

Showcookings en viu, xerrades a càrrec de pro-
fessionals del sector i degustacions de tapes d’al-
ta cuina, així com de vins i licors, van ser un dels 
principals atractius del festival. Com a novetat, cada 
cuiner convidat va parlar sobre el seu producte feti-
txe. Per exemple, Elena Arzak va descobrir les pos-
sibilitats gastronòmiques del calamarsó mentre que 
Dani García va triar la tonyina com el seu producte 
favorit. 

Els professionals més coneguts, per tindre estre-
lles Michelin o per eixir en els mitjans de comunicació, 
van captar l’atenció del públic. Fou el cas de Pepe 
Rodríguez, molt popular per les seues intervencions, 
en el programa Master Chef.

L’organització també va convidar a cuiners i produc-
tors de la Comunitat i de la xarxa de Ciutats Creatives de 
la Gastronomia de la UNESCO, a la qual pertany Dénia. 
Va ser una bona oportunitat per descobrir noves tècniques, 
conéixer tradicions i deixar-se sorprendre per creacions cu-
linàries transgressores.

Segons va afi rmar Quique Dacosta, comissari gastronò-
mic del D*NA, el festival té com objectiu “democratitzar la 
cuina d’avantguarda i fer-la arribar a tot tipus de públic, sen-
se oblidar els plats més populars”.

Els organitzadors calculen que el D*NA ha suposat més 
d’un milió d’euros en impactes en els mitjans de comuni-
cació. A més, durant la celebració del festival els hotels de 
Dénia van registrar quasi el 100% d’ocupació.

CENTRE DE GASTRONOMIA DEL MEDITERRANI 
Per altra part, al llarg de 2018 es va posar en mar-

xa el Centre de Gastronomia del Mediterrani, batejat 
com Gasterra, on han començat a impartir-se estudis de 
caràcter universitari dirigits a estudiants i professionals 
de la restauració. Es tracta d’un projecte conjunt entre la 
Universitat d’Alacant , l’Ajuntament de Dénia i la Agència 
Valenciana del Turisme. Gasterra naix amb la vocació de 
convertir-se en el gran laboratori de la dieta mediterrània 
i en un punt de referència de la formació i innovació cu-
linària.

La UA ofereix un grau de Gastronomia i Arts Culinàries, 
així com màsters, conferències i un seminari anual que por-
ta el nom de la cuinera d’Ondara Pepa Romans, que va mo-
rir en 2016.

JOSEP VICENT BOLTA

CANFALI MARINA ALTA

Els cuiners Quique Dacosta i Pepe Rodríguez amb l’alcalde de Dénia. 

Quique Dacosta, comissari gastronòmic del festival, va 
afi rmar que el festival té com objectiu “democratitzar la 

cuina d’avantguarda i fer-la arribar a tot tipus de públic”
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Dénia va ser designada Ciutat Creativa de la 
Gastronomia per la UNESCO en desembre de 
2015 amb el projecte Dénia & Marina Alta Tasting 

Life. En el cor d’este projecte està la gastronomia 
valenciana, la nostra manera de viure i de relacionar-
nos amb la nostra terra i el nostre entorn.

A Dénia hem entès, des de fa temps, que la gas-
tronomia és una gran font de riquesa i coneixements. 
Engrassa el nostre motor econòmic, el turisme;  creiem 
que ha de ser el salvavides d’un sector tan bàsic i 
essencial com ignorat durant tants anys, l’agricultura; i 
constitueix la targeta de presentació de la nostra essèn-
cia cultural. 

En qualsevol plat de la nostra tradició culinària hi ha 
aliment, paisatge, treball i història. En cada plat hi ha 
olors, gustos i sensacions pròpies, autèntiques.

Des que Dénia forma part de la Xarxa de Ciutats 
Creatives de la Gastronomia de la UNESCO, s’ha vingut 
treballant en molt diversos àmbits. 

La candidatura presentada i acceptada per la UNES-
CO inclou un ampli  projecte de caràcter comarcal que 
proposa objectius tan variats com recuperar el nostre 
paisatge agrícola, promoure el cultiu i consum dels 
productes autòctons, encoratjar la creació d’empreses 
vinculades al sector agroalimentari o rescatar tradicions 
gastronòmiques. 

Estem posant en valor el patrimoni cultural i arqui-
tectònic agrari de la Marina Alta, fomentant una ali-
mentació sana i saludable o treballant per ampliar l’ús 
culinari de la nostra producció pesquera, entre molts 
altres objectius. Es tracta, en definitiva, d’avançar en 
la construcció d’un Sistema Agroalimentari Local que 
ens permeta ser més sòlids, singulars i autèntics en la 
nostra oferta gastronòmica, segurs com estem de que 
fent això recuperarem i revitalitzarem el nostre entorn 

Dénia: Ciutat Creativa 
de la Gastronomia per 
la UNESCO

Vicent Grimalt Boronat
ALCALDE DE DÉNIA

humà i natural.
Formar part de la Xarxa de Ciutats Creatives de la 

UNESCO ens permet tenir relacions d’intercanvi amb la 
resta de ciutats que formem part d’este organisme inter-
nacional. En definitiva, el nom Dénia, ara més que mai,  
està en el món.

. 

OPINIÓ

La candidatura 
presentada i acceptada 
per la UNESCO inclou un 
ampli projecte de caràcter 
comarcal que proposa 
objectius tan variats com 
recuperar el nostre paisatge 
agrícola, promoure el cultiu 
i consum dels productes 
autòctons, encoratjar 
la creació d’empreses 
vinculades al sector 
agroalimentari o rescatar 
tradicions gastronòmiques. 

“
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Unidad de Paliativos del Hospital de 
Elda, diez años a la 
cabeza de la Sanidad valenciana

La Unidad de Cuidados Paliativos del 
Hospital General Universitario de 
Elda cumple 10 años como un refe-

rente en los hospitales de la Comunidad 
Valenciana, pero también de España, ya 
que es la única que ofrece asistencia las 
24 horas del día los 365 días del año y 
que cuenta con camas hospitalarias. 
Este año además han incorporado una 
Consulta de Hospital de Día.

El equipo de la Unidad de Paliativos, 
compuesto por cinco médicos, siete en-
fermeros y un administrativo, que diri-
ge el doctor Benjamín Blanco Ramos, 

ha conseguido el reconocimiento de la 
sociedad de la comarca no solo por su 
eficacia, sino por la gran humanidad de 
su personal, cuyo objetivo es la atención 
integral a los enfermos crónicos en sus 
propias casas. Esta unidad evita además 
que los enfermos pasen por un rosario 
de médicos diferentes en cada ingreso 
hospitalario.

Por definición, un paciente de palia-
tivos es aquel al que nunca se le da el 
alta porque no tiene curación, pero que 
necesita tratamientos hospitalarios como 
medicamentos intravenosos o analíticas, 

DIRECTORA VALLE DE ELDA 

Dirigido por Benjamín Blanco, el equipo está compuesto por cinco médicos, siete enfermeros y un administrativo.

LA NOTICIA DE L’ANY
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y que piden ser atendidos en sus casas. Algunos enfermos 
pueden vivir solo unos días, pero en otros casos su situa-
ción se prolonga durante años. La colaboración de las fa-
milias es esencial para suministrar la medicación y cuidar 
de estos pacientes.

La Unidad de Paliativos se incluyó desde sus inicios 
dentro de la Unidad de Hospitalización a Domicilio (UHD) 
del Hospital General de Elda, que funciona también de 
forma pionera desde hace 20 años, creada por el doctor 
Máximo Jiménez. 

La media de altas anuales por médico en la Unidad de 
Hospitalización de Domicilio del Hospital de Elda es de 
750, frente a las 400 de media del resto de los servicios 
médicos de UHD de toda la Comunidad Valenciana. Sin 
embargo, la plantilla de la Unidad no ha aumentado des-
de sus inicios por falta de recursos de la Conselleria de 
Sanidad, lo que pone a sus profesionales al límite de sus 
fuerzas, y algunos han necesitado la baja o han pedido 
el traslado, ya que el trabajo se ha multiplicado debido al 
envejecimiento de la población y al incremento de pacien-
tes oncológicos. De los 1.800 ingresos de 2009, pasaron a 
4.000 nueve años después, lo que representa unos 2.300 

enfermos cada año.
Una situación incomprensible, ya que, solo por un crite-

rio económico, la Unidad de Paliativos representa un gran 
ahorro para el sistema sanitario, pues el coste de la es-
tancia en una cama de hospital atendida por personal sa-
nitario y el catering -sin contar los tratamientos médicos-, 
cuesta 450 euros al día en la Comunidad Valenciana, sin 
embargo, una estancia en el domicilio -también sin con-
tar los tratamientos- representa 150 euros, con lo que el 
ahorro es de 300 euros por paciente al día. Sin tener en 
cuenta la calidad de vida que representa para el enfermo 
la atención en el propio domicilio. 

Cuando llega el final de la vida del enfermo por un fa-
llo multiorgánico, el médico aplica la sedación que evita 
los dolores hasta que el corazón se para, pero no es una 
eutanasia, sino un anestésico, por ello no se exige con-
sentimiento firmado, lo que también evita que la familia se 
sienta responsable. Entonces los familiares pueden despe-
dirse del paciente a solas. “Hemos visto a gente que esta-
ba histérica, pero cuando confían en ti y les garantizas que 
van a morir sin dolor, cambian completamente y pierden el 
miedo”, concluye Blanco.

El objetivo del equipo que dirige el doctor Benjamín Blanco, es la 
atención integral a los enfermos crónicos en sus propias casas

LA NOTICIA DE L’ANY
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El artículo 20 de nuestra Constitución habla del 
derecho fundamental de todos los ciudadanos y 
ciudadanas a estar informados. El hecho de conocer, 

saber, comprender todo lo que ocurre a nuestro alrededor 
es la base para la toma de decisiones y para crear un 
pensamiento propio, y el periodismo es un factor clave para 
ello. 

La historia demuestra que la democracia va de la mano 
de una prensa plural, libre e independiente. Por eso, es 
necesario contar con un periodismo de calidad e indepen-
diente. 

Vivimos en una época en la que existe una cantidad in-
gente de noticias e información a nuestro alcance, la actua-
lidad nunca duerme gracias al auge de Internet, las nuevas 
tecnologías y las redes sociales. Esto ha permitido que las 
personas puedan informarse con un solo clic, pero también 
ha hecho que la información fi able, veraz y contrastada sea 
más necesaria que nunca. La facilidad con la que se trans-
mite la información obliga a estar alerta ante un fenómeno 
que se ha extendido en los últimos años: las ‘fake news’. 

Por desgracia, las noticias falsas elaboradas a partir de 
mentiras y datos no contrastados inundan las redes, son una 
amenaza. Su existencia es un deterioro para la libertad de la 
ciudadanía, y por ello es imprescindible el papel del perio-
dista que analiza, refl exiona, contrasta y da una información 
veraz y objetiva. Sin todo esto, los avances se pueden con-
vertir en enormes desastres. 

Igualmente, es fundamental defender un periodismo de 
calidad, antídoto principal para las ‘fake news’, que sólo 
difunden rumores y datos sin fundamento. En nuestra mano 
está también educar a las futuras generaciones en la impor-
tancia de saber qué fuentes nos informan y si son fi ables o 
no. 

La ciudadanía, merece un periodismo informativo de 
calidad que le acerque a su realidad más cercana y a los 
asuntos de su día a día. La prensa local y comarcal realiza 
esa labor imprescindible, y lucha día a día contra la desin-
formación que recorre las redes sociales. Pero esa prensa 
vive gracias a los lectores y lectoras que la hacen posible, la 
defi enden y la valoran. Es importante apoyar el periodismo, 
tanto desde las instituciones como por parte de la sociedad. 

Periodismo de calidad, el mejor  
antídoto contra las ‘Fake News’

Los periodistas ofrecen conocimiento de calidad por la co-
rrecta utilización de las fuentes, la habilidad para contrastar y 
la objetividad que preside su labor, que es  fundamental para 
contribuir al conocimiento cabal e informado de la ciudadanía. 
Una labor inexcusable, que exige responsabilidad y profe-
sionalidad, y que debe ser  reconocida. El desafío para los 
periodistas consiste en ofrecer una mirada elaborada sobre la 
realidad frente a la información sin contrastar, la mentira y la 
manipulación.

En manos de la ciudadanía está conservar el derecho a 
estar informados, apoyando el periodismo de calidad y a los 
periodistas profesionales para conseguir una sociedad libre 
y democrática. Animo a todos y a todas a descubrir a tantos 
y tantas profesionales de la comunicación que tan gran labor 
realizan dentro del mundo informativo de la Comunitat Valen-
ciana y se enfrentan cada día a nuevos retos en su trabajo. 
Gracias a ellos y a ellas crecemos como sociedad y somos 
conscientes de nuestra realidad. 

OPINIÓ

La ciudadanía, merece 
un periodismo informativo 
de calidad que le acerque 
a su realidad más cercana 
y a los asuntos de su día 
a día. La prensa local y 
comarcal realiza esa labor 
imprescindible, y lucha día a 
día contra la desinformación 
que recorre las redes 
sociales. 

“
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ALCALDE DE ELDA Y  PRESIDENTE DE LA FVMP
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Los polígonos industriales 
de la Foia se modernizan 

L os municipios de la comarca de la Foia de Castalla recibie-
ron una inversión de 3.760.000 euros procedente del  plan 
de mejora, modernización y dotación de infraestructuras y 

servicios de la conselleria de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo. 

En el caso de Ibi, la inyección económica fue la más elevada 
de cuantas otorgó la Conselleria en la provincia, con 2.893.112,99 
euros y se actuó en todas las áreas industriales: polígonos Alfaç 
I,II y III, Casa Pau y Derramador-Retiro Casanova. 

Por su parte, en Castalla se invirtieron 700.000 euros y 
52.000 en el polígono Los Vasalos de Onil.

Creado por la Conselleria, a través del IVACE (Instituto Va-
lenciano de Competitividad Empresarial), el plan es una clara 
apuesta de la Generalitat por la industria, como motor económi-
co de la Comunidad, y por la vertebración del territorio, la inno-

JOSÉ MANUEL SOLANO

DIRECTOR ESCAPARATE

Vista aérea del área industrial de Ibi. 

ANUARI. Valencians 2018

LA NOTICIA DE L’ANY



23

vación y la sostenibilidad.
La obras comenzaron a fi nales de septiembre de 2017 y 

se ejecutaron en un tiempo récord, concluyendo en diciembre, 
como marcaba el programa del Consell. 

En los polígonos de Ibi, los trabajos ejecutados consistieron 
en: la renovación de 800 luminarias de led; en la regeneración 
paisajística y ambiental de una superfi cie de casi 30.000 me-
tros cuadrados, distribuidos en cuatro parcelas, cuyo resultado 
ha sido una indudable mejora de la imagen de las áreas indus-
triales; la colocación de cámaras de vídeo vigilancia en las en-
tradas a los polígonos; la mejora de la señalización horizontal, 
vertical y paneles informativos; la instalación de más de 5.000 
metros lineales de fi bra óptica; la mejora de la evacuación de 
aguas pluviales; la construcción de un carril bici; la ampliación 
del ecoparque con una nueva zona de recogida de residuos; 

nuevas bocas contra incendios y la construcción de una roton-
da en la avenida Azorín con Virgen de los Lirios.

El conseller de Economía, Rafael Climent, y la directora ge-
neral del IVACE, Julia Company, visitaron a mediados de di-
ciembre en la comarca las obras que se estaban ejecutando y 
que en esta primera fase del plan alcanzaron a 86 polígonos de 
la Comunidad. El conseller indicó que “se trata de las primeras 
ayudas desde el inicio de la democracia que se habilitan para 
la modernización de polígonos en la Comunidad Valenciana. 
Tenemos claro que hay que apostar por los sectores producti-
vos, que son los que generan riqueza y empleo, y dejar de lado 
para siempre la cultura del pelotazo”. Resaltó, asimismo, que 
para 2018 y 2019 se pondrá en marcha un plan plurianual con 
el objetivo de que estas subvenciones “lleguen al conjunto del 
territorio de la Comunidad Valenciana”.

Se ha incorporado un carril bici. 

En el caso de Ibi, la inyección económica fue la más elevada 
de cuantas otorgó la Conselleria en la provincia, con 
2.893.112,99 euros y se actuó en todas las áreas industriales.
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La notícia del 2018 es 
diu Ivet i viu a Herbeset
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Ala comarca dels Ports, amb un número d’habitants 
per km2 anecdòtic i acostumats a viure i sobre-
viure amb petites coses -sense renunciar, això sí, 

a qualsevol millora que se’ns puge oferir-, l’actualitat, la 
realitat i la vida s’aprecien des d’una mirada particular. La 
gent dels Ports li dona importància, tal vegada, a coses 
que en altres llocs no mereixerien una línia.

El 2018 ha sigut any de Sexenni a Morella. Passa 
sols cada 6 anys i en van 54. Amb molta sort se’n poden 
viure 16 o 17. La majestuositat d’este esdeveniment, 
amb els tapissos de paper arrissat guarnint tots els ca-
rrers com explosió defi nitiva del treball de tot un poble, 
tot un any, podria rebre, sens dubte, el títol de notícia 
de l’any.

En temps convulsos i complicats en què algunes 
ideologies mostren obertament disconformitat amb 
drets que ens pareixen irrenunciables, a Portell, amb 
197 habitants que es neguen a què el seu poble des-
aparega, per primera volta després de molts anys en 
la llarga història dels Pelegrins de Portell a Castellfort, 
este juny passat, les donesdonaven un pas endavant 
i formaven part dels 12 pelegrins, sempre homes des 
que en 1575 es va prohibir a les dones. Podria ser la 
notícia de l’any.

A Vilafranca, el poble més industrial de la comarca, 
encara que depenga tan sols d’una indústria, la de mit-
ges “MarieClaire”, l’escassesa d’aigua amenaçava el 
futur de la localitat. El president Puig, davant dels dolls 
d’aigua del pou de les Llargueres, anunciava que el pro-
blema quedava resolt per sempre més. Era una de les 
notícies de l’any. Com també ho era d’este any passat 
i de l’anterior i serà del que ara estem, perquè encara 

estan en obres, el nou traçat dela N-232 al seu pas pel port de 
Querol, corbes i desnivells que estan al mig dels 60 quilòme-
tres que hi ha entre la gent i el seu hospital. També podrien ser 
notícia de l’any les bones intencions i paraules del futur Centre 
de Turismeen el complex de la Fàbrica Giner de Morella.

Però ja diem que als Ports vivim la vida assaborint peti-
tes coses, moments concrets que el veïnat fa realment seus, 
molt per damunt d’inauguracions grandiloqüents. Per això, la 
notícia que ha omplit de goig a la gent de la comarca hasigut 
l’arribada d’Ivet al poble d’Herbeset, 54 anys després del da-
rrer naixement.

A cavall entre la tardor i l’hivern, quan les dates de Nadal es 
podien ja, pràcticament, tocar amb les mans, el petit poble de 
la comarca feia un salt en el temps de 54 anys, des d’aquell 27 
de maig de 1964 en què una xiqueta,Manolita Ferrer, omplia 
de plors, que eren alegria, els estrets carrers del poble.

Ara, més de mig segle després, pels carrers d’Herbeset tor-
nen a escoltar-se plors, també de xiqueta. Són els d’Ivet.

Herbeset és protagonista perquè Lidia i Josep estan om-
plint de vida el poble amb el naixement de la seua menudeta 
Ivet. Fa dos anys que hi viuen i, ara, també ho fa la seua fi lla de 
dos mesos. Amb ells, el poble té 8 habitants censats. Ha sigut 
la notícia del 2018 als Ports i la notícia del segle a Herbeset.

RICARDO QUEROL SALES

NOTÍCIES. SETMANARI D’INFORMACIÓ DELS PORTS

Ara, més de mig segle després, pels carrers d’Herbeset 
tornen a escoltar-se plors, també de xiqueta. Són els 
d’Ivet.
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El textil europeo se reúne 
en Ontinyent 

Ontinyent acogió el 24 de octubre una jornada histórica, dado que por pri-
mera vez se celebraba en España la Convención Euratex, de la patronal 
textil europea y el lugar escogido para la ocasión fue Ontinyent. La jornada, 

celebrada en la fi nca La Clariana, contó con una variada agenda de conferencias y 
mesas redondas, especialmente dedicadas a la cooperación interregional.

Así, participaron el presidente de la Generalitat, Ximo Puig; el conseller de In-
dustria, Rafa Climent, el director general de Comercio y competitividad, José Luis 
Kaiser, la eurodiputada Inmaculada Rodríguez, el presidente de Euratex, Klaus 
Huneke o el CEO de Cortefi el, Jaume Miquel, entre otros.

El presidente de la patronal textil europea, Euratex, Klaus Huneke, destacó la 
importancia de la cooperación entre los clusters regionales y pidió a los represen-
tantes políticos un mayor apoyo a las necesidades del sector. 

MARIA REIG

DIRECTORA DE LOCLAR

El presidente de ATeval, Càndid Penalva, durante su intervención. 

ANUARI. Valencians 2018

LA NOTICIA DE L’ANY



27

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, presentaba la 
capital de la Vall d’Albaida como “ciudad de acogida y oportu-
nidad” a los 200 empresarios europeos asistentes a la conven-
ción de la patronal del textil Euratex. 

Ante una amplia representación de empresarios textiles de 
toda Europa, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, abo-
gó por impulsar una política industrial comunitaria “capaz de 
hacer frente a los desafíos del futuro” y que permita a Europa 
competir en los campos del diseño, la calidad, la tecnología y 
la formación en lugar de con precios bajos.

La celebración de la Convención anual de Euratex en On-

Autoridades y empresarios posan en un momento de la convención europea del textil. 

200 empresarios europeos asistentes a la 
convención Euratex, junto a autoridades 

autonómicas, nacionales y europeas 

tinyent supuso una oportunidad no solo para la ciudad y la 
comarca de la Vall d’Albaida, sino también de las comarcas 
vecinas como L’Alcoià y el Comtat para dar a conocer las em-
presas de la zona al nutrido grupo de representantes llegados 
desde distintos países de Europa.

MAYOR APOYO AL TEXTIL
El presidente de Ateval y del Consejo Intertextil Español, 

Càndid Penalba, aprovechó su discurso en la Convención Eu-
ratex para pedir a las autoridades un mayor apoyo al textil. Pe-
nalba comparó los costes de la energía en España, Francia y 
Alemania, unos costes que en España han crecido “constante-
mente” y ello provoca problemas para las industrias españolas 
en cuanto a su efi ciencia y competitividad. Penalba fue tajante 
al afi rmar que “un país sin industria es un país sin futuro”, al 
tiempo que también animó a todo el sector textil a permanecer 
“unido en la defensa de sus intereses, porque se presenta un 
futuro muy interesante, en el que la cooperación entre regio-
nes será clave para impulsar proyectos”.

La celebración en Ontinyent de la Convención Euratex llegó 
tan sólo semanas después de que Càndid Penalba, presiden-
te de ATEVAL, fuera elegido presidente del Consejo Intertextil 
Español, cargo en el que le acompañan los ontinyentins Feli-
pe Carrasco, director de proyectos internacionales de Ateval, 
Felipe Carrasco, como secretario general; y José Serna como 
director general.
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2019, l’any que comencem, sense dubte va a ser un 
any molt especial a Ontinyent, l’any en què anem a 
començar a executar les inversions obtingudes gràcies 

al treball dels últims anys. És l’any que en el qual anem a 
comptar amb el pressupost més inversor de la història de 
la ciutat, 10 milions d’euros en aquest capítol per a millorar 
la ciutat, amb tot allò que açò comporta. Un fet que es deu 
sobretot a dues coses: tindrem més de 6 milions d’euros 
d’ajudes de Generalitat, Diputació i Unió Europea, fruit 
del treball realitzat amb estes administracions, i afegirem 
també fons propis, fruit de la bona gestió econòmica que 
hem vingut fent estos anys. Una gestió que ens ha permès 
augmentar les inversions municipals mentre reduïm el 
deute, sense haver de pujar impostos ni demanar préstecs, 
ajudant a les persones i impulsant la promoció econòmica i 
la participació ciutadana.

En aquest context, 2019 es presenta com un any clau per 
a la ciutat. Un any on veurem transformat el nostre Ontin-
yent gràcies a la recuperació d’elements patrimonials amb 
el projecte d’actuació sobre la Muralla de La Vila, amb la 1º 
fase de rehabilitació del Pont Vell o les millores en la Vila 
corresponents al conveni amb la Conselleria de Territori per 
la sentència del IVVSA. Com a ciutat educadora que som les 
instal·lacions educatives on els xiquets i xiquetes d’Ontinyent 
estudien són fonamentals. Per això, a través del Pla Edifi -
cant s’executaran millores perquè puguen aprendre en totes 
les garanties en tots els centres educatius públics.

Continuarem escoltant a la ciutadania ontinyentina i, per 
això els projectes que aquesta va votar a “Ontinyent Parti-
cipa” s’executaran durant este any. Construïm junts així la 
nostra ciutat. Som una població a la que li agrada cuidar-se 
així com gaudir de la vida al carrer. Per això, adequarem 
espais per a usos esportius en parcs.

Les persones són la base sobre les que es construeixen 
les ciutats i considerem important adquirir un local per a 
usos socials on la ciutadania puga acudir i ens permeta  

2019 a Ontinyent: un any 
de rècord d’inversions,
un any de reptes de futur

Jorge Rodríguez 
ALCALDE D’ONTINYENT

construir un Ontinyent que oferisca garanties de qualitat de 
vida a tots els seus habitants. En esta mateixa línia, realitza-
rem una primera execució de les ajudes EDUSI per caminar 
a una regeneració urbana i socioeconòmica del municipi. Així 
mateix, també sabem de les necessitats diàries de la ciuta-
dania, per això continuarem millorant camins i vials així com 
la xarxa d’aigua i clavegueram o reurbanitzant carrers com 
Rafael Juan Vidal. 

En 2019, continuarem donant suport als sectors produc-
tius amb les ajudes de lloguers a naus i locals o les ajudes 
per a catàlegs, fi res i missions comercials. Este any continua-
rem treballant amb estima i dedicació cap a la nostra ciutat. 
2019 és un any clau perquè és l’any on continuarem fent 
d’Ontinyent una millor ciutat per a viure.

OPINIÓ

Les persones són la base 
sobre les que es construeixen 
les ciutats i considerem 
important adquirir un local 
per a usos socials

Continuarem donant 
suport als sectors productius 
amb les ajudes de lloguers a 
naus i locals

“
“

ANUARI. Valencians 2018

MUNICIPIS



SANTIAGO SANCHIS

DIRECTOR DEL PERIÒDIC D’ONTINYENT

‘Riu Viu’ és una actuació urbanística de gran recorregut i destinada a canviar la fisonomia de la ciutat.

Aposta per recuperar el riu 
Clariano com a eix de convivència

Si n’hi ha un projecte urbanístic, de ciutat, plurigenera-
cional, de llarg termini, que des de les comarques s’ha 
admirat respecte a la capital autonòmica, eixe és sens 

dubte el llit del riu Túria. El cap-i-casal ha sabut apostar pel 
seu riu com a font de vida i de convivència social, com a 
escenari del temps d’oci i de les iniciatives lúdiques, com a 

pulmó de l’activitat de lleure dels seus habitants i dels seus 
visitants.

A Ontinyent sempre, almenys a l’últim segle, s’ha viscut 
d’esquenes al seu riu Clariano, l’eix fl uvial que donava sentit 
a la fundació de l’assentament urbà que originalment es va 
establir en una lloma molt a prop del curs de l’aigua. Però, ara, 
s’intenta tornar a mirar cap al Clariano, redescobrir-lo i recu-
perar-lo perquè oxigene el dia a dia dels ontinyentins, perquè 
siga la referència social, un espai de trobada de la ciutadania. 
Aquesta és la pretensió del projecte ‘Riu Viu’ que s’ha posat 
en marxa en 2018 com una de les iniciatives urbanístiques de 
gran recorregut destinades a canviar la fi sonomia de la ciutat 
i els seus usos socials. El projecte s’acompanya amb una in-
versió de 6,5 milions d’euros i es pretén executar-lo abans de 
2023.

‘Riu Viu’ planteja diferents actuacions en un tram que 
s’estén entre el casc antic de la població, el barri de la 
Vila, i el Pont Nou, popularment conegut com el Pont de 
la Paduana perquè es troba junt on s’alçava l’emblemàtica 
fàbrica tèxtil. El projecte es fonamenta en la recuperació 
d’elements patrimonials com el Molí Descals (segle XV), 
el Pont Vell (segle XVI), l’Hort de Barberà, l’antiga muralla 
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A fi nals d’any, es va adquirir per part de l’Ajuntament 
d’Ontinyent la propietat del Molí Descals, ubicat en un 
lloc al costat del futur Museu Tèxtil, el que permetrà crear 
una zona museística que interprete la història industrial i 
econòmica de la capital de la Val d’Albaida

medieval, els refugis de la Guerra Civil... Però també pro-
posa la creació d’espais lliures, zones verdes, itineraris de 
passeig, adequació de llocs d’esplai. I d’altra banda es con-
templa l’actuació en edificis privats que donen a la cornisa 
del riu Clariano. 

Cal tindre en compte que, a fi nals d’any, es va adquirir per 
part de l’Ajuntament d’Ontinyent la propietat del Molí Descals, 
ubicat en un lloc al costat del futur Museu Tèxtil, el que per-
metrà crear una zona museística que interprete la història 
industrial i econòmica de la capital de la Val d’Albaida. De 
la inversió total que es contempla ja s’han compromès 2,7 
milions en obres executades o contractades o en fase de lici-
tació. Entre les iniciatives immediates que donaran continuïtat 
a la tasca encetada, cal anotar la creació d’una nova vorera 

que facilitarà el passeig, així com la recuperació d’una zona 
degradada. 

FONDOS FEDER
En el mig termini s’intueix la rehabilitació d’una de les joies 

de la corona patrimonial de la ciutat d’Ontinyent, el Pont Vell 
(1501), un element sobre el qual planeja la reivindicació de 
traure completament el trànsit de vehicles i convertir-lo exclu-
sivament en peatonal. 

Entre les grans aportacions que planteja el projecte ‘Riu 
Viu’ cal subratllar la connexió entre la rodalia del riu i el barri 
de la Vila, mitjançant un innovador ascensor panoràmic. La 
iniciativa compta amb una subvenció europea dels fons FE-
DER de 500.000 euros. 

Recreació virtual de la zona en la qual es vol intervindre. 
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Sueca: la residència i centre de dia 
completen el servei d’atenció integral a 
persones amb diversitat funcional
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L’any 2018 ha estat clau a Sueca per a la posada 
en marxa de la residència i centre de dia que com-
pleten el servei d’atenció integral a persones amb 

diversitat funcional. El projecte de fi nalització de les dos 
edifi cacions, que ha comptat amb un pressupost d’exe-
cució de 2 milions d’euros, s’ha emmarcat dintre del pla 
d’inversions en serveis i infraestructures mitjançant la 
col·laboració establerta entre la Conselleria d’Igualtat i 
Polítiques Inclusives, la Diputació de València i els Ajun-
taments. 

Des de l’Ajuntament de Sueca s’han destacat les 
sinergies teixides entre les administracions públiques 
valencianes per posar en marxa este servei. Segons 
l’alcaldessa, Raquel Tamarit, “per primera vegada en la 
història, en el pressupost de la Generalitat Valenciana, 
es contemplava la subvenció nominativa per al funcio-
nament d’este centre, fi ns i tot abans de la fi nalització 
d’esta obra”. Per a Tamarit, les tres administracions han 
anat de la mà en este projecte que ha qualifi cat d’impor-
tantíssim “per una raó fonamental, per la tranquil·litat de 
les famílies dels nostres usuaris”. 

L’Ajuntament de Sueca assumirà en 2019 l’equipa-
ment mobiliari del centre que compta amb un pressu-
post de licitació de més de 259.000 euros. 

El passat 15 de gener, la vicepresidenta i consellera 
d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, va visitar 
estes instal·lacions i, com Tamarit, va destacar la im-
portància de la col·laboració entre institucions per a fer 
realitat projectes “que milloren la vida de les persones, 
especialment de les més vulnerables”. 

“Des del Consell s’està treballant perquè la xarxa de 
recursos destinada a les persones amb diversitat fun-
cional estiga constituïda per centres inclusius que afa-

vorisquen una vida integrada, normalitzada i feliç” digué Oltra. 
La residència i centre de dia de Sueca oferirà un total de 80 

places, 40 residencials i 40 d’atenció diürna, que comptaran 
amb una subvenció per al seu manteniment de la Conselleria 
d’Igualtat. Tots dos recursos s’han construït al costat del centre 
ocupacional que es troba en funcionament amb una capacitat 
de 46 places també subvencionat per la Generalitat. 

UNA APOSTA PELS SERVEIS SOCIALS
En els darrers quatre anys, Sueca ha vist incrementats tant 

en els serveis socials generals com la partida destinada als 
equips base de l’Ajuntament. Així, si en 2015 es van destinar 
151.548 euros per als serveis socials de Sueca, per a 2019 el 
pressupost es fi xa en el triple, 476.620 euros. 

Pel que fa als equips base, la quantitat ha passat de 64.161 
euros en 2015, als 329.000 euros de  2019, la qual cosa per-
met passar de 2,3 professionals als 12 que poden formar part 
de l’equip multidisciplinari del consistori. 

DIRECTOR DE SUHECA.COM

El projecte de fi nalització de les dos edifi cacions
ha comptat amb un pressupost d’execució

 de 2 milions d’euros
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El 2018 ha estat un bon any per a Sueca. La ciutat ha 
vist complits, al llarg d’este any, un seguit de projectes 
de gran importància per a les veïnes i els veïns de la 

localitat, que donaran servei també a altres poblacions de la 
comarca. D’entre estos destaquen especialment aquells que 
tenen un marcat caràcter i funció social.

Durant tota la legislatura, l’Ajuntament ha estructurat la seua 
línia inversora a partir de l’Estratègia de Desenvolupament 
Urbà, Sostenible i Integrat Sueca Batega, un document col·la-
boratiu redactat a moltes mans per representants de la socie-
tat civil suecana, l’equip tècnic i regidors de l’Ajuntament de 
Sueca. Malgrat que l’estratègia no va aconseguir l’obtenció dels 
fons EDUSI, l’objectiu principal amb què va nàixer, les línies 
d’actuació del document han estat un autèntic full de ruta per a 
l’actual govern municipal. El text ha defi nit les principals actua-
cions a executar en els darrers anys i ens ajudarà a planifi car la 
Sueca que totes i tots volem en un futur.

L’estratègia identifi ca Sueca com una ciutat referent pel que 
fa a la seua estructura d’atenció social. En este sentit, en este 
2018 hem completat i iniciat, respectivament, dos importants 
projectes.  Sueca posarà en marxa en este 2019 el Centre 
d’Atenció Integral per a Persones amb Diversitat Funcional, un 
projecte que ha suposat una inversió major de 2 milions d’euros 
i que ha estat possible gràcies a les sinergies amb les adminis-
tracions valencianes, la Generalitat Valenciana i la Diputació de 
València. El funcionament d’este nou servei suposarà la creació 
de 80 noves places per a usuaris, 40 residencials i 40 d’atenció 
diürna, i també la creació de 50 nous llocs de treball.

També en este any passat hem començat la rehabilitació 
de l’Escorxador Municipal per convertir-lo en Centre de Dia per 
a persones majors i persones malaltes d’Alzheimer. La inver-
sió en este cas serà superior al mig milió d’euros, una quantia 
provinent pràcticament al 50% dels SOM de la Diputació de 
València i l’altre 50%, dels fons municipals.

La inversió en polítiques i projectes socials genera un retorn 
segur i mesurable. Per això, esta és la major aposta de l’actual 
executiu local i estem molt satisfets del fet que també siga una 
prioritat per a les administracions valencianes. Apostem per 
una vida integrada, perquè totes les persones puguen créixer 
autònomes, en un ambient segur i digne per la tranquil·litat dels 
nostres usuaris i de les seues famílies.

Sueca, una ciutat bolcada 
en les seues persones

Raquel Tamarit Iranzo
ALCALDESSA DE SUECA

Sense abandonar l’estratègia, l’EDUSI Sueca batega entén 
la ciutat com un espai ple d’actius en l’àmbit de la salut. Des 
del passat 2016 ens hem adherit a la Xarxa Espanyola de 
Ciutats Saludables per a la implementació local de l’estratègia 
de Promoció de la Salut i Prevenció. Esta estratègia proposa el 
desenvolupament progressiu d’intervencions dirigides a fo-
mentar la salut i el benestar de la població promovent entorns i 
estils de vida saludables. I en esta línia de treball hem continuat 
també en 2018 amb la creació de nous espais d’esport i oci 
a l’aire lliure com ara les tres noves pistes multiesportives, la 
rehabilitació de les pistes de patinatge, la creació d’una pista de 
cal·listènia i la renovació i les actuacions de millora efectuades 
en altres instal·lacions, com ara les intervencions que estan 
duent-se a terme a la pista de tenis de l’Estadi Municipal Antonio 
Puchades o al Trinquet Municipal de Sueca. A més a més, hi ha 
projectada una altra actuació imminent per a la creació d’una 
nova zona recreativa amb un pump-track, búlders i un circuit per 
a bicicletes i vianants.

Estem obstinats a fer de Sueca una ciutat més transitable, 
més amable, una ciutat sense barreres. I este és un altre dels 
eixos d’este «full de ruta». El nostre esforç per la conciliació de 
l’entorn urbà amb la vida de les veïnes i els veïns de Sueca s’ha 
materialitzat també en la continuïtat dels treballs dels itineraris 
d’accessibilitat a la via pública i en la creació d’un anell urbà de 
zones d’aparcament públic, amb l’objectiu de pacifi car el trànsit 
en el centre urbà i facilitar alhora l’estacionament en localitza-
cions relativament pròximes.

Però una altra de les oportunitats que té el futur de Sueca 
és el seu valuós patrimoni. La ciutat compta amb prop d’un 

OPINIÓ

Hem començat la
rehabilitació de l’Escorxador 
Municipal per convertir-lo en 
Centre de Dia per a persones 
majors i persones malaltes 
d’Alzheimer.

“
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“centenar d’edifi cis d’interés arquitectònic tant civils, religiosos, 
com altres construccions industrials vinculades a la producció de 
l’arròs. El nostre objectiu és aconseguir un major aprofi tament 
d’estos, garantir un millor estat de conservació i aconseguir 
integrar-los en l’entorn i en l’oferta turística.

Així, en el darrer any hem realitzat la primera de les fases 
dels treballs de restauració i rehabilitació del Molí del Passie-
go, un conjunt patrimonial vestigi de la història de Sueca i dels 
valencians, testimoni únic de la industrialització del sector agrari, 
un complex que ja és en la seua totalitat propietat municipal des 
d’este 2018 en què l’Ajuntament ha adquirit l’últim immoble del 
conjunt.

I en els darrers mesos hem realitzat també una intervenció 
de conservació, amb la Diputació de València, a la façana de 
l’Ateneu Sueco del Socorro, un dels edifi cis més emblemàtics i 
representatius del patrimoni modernista de la ciutat.

La idiosincràsia del nostre poble, la nostra cultura i 
l’activitat que esta genera s’entenen també en este pla com 
un actiu intangible que genera arrelament ciutadà, dinamis-
me econòmic i atrau un volum important de visites. Sueca 
sempre ha estat un referent en el desenvolupament de po-
lítiques i iniciatives culturals, i amb el temps necessitem mi-
llorar i ampliar els recursos i la infraestructura que acull tota 
esta activitat. En este últim any, ha arribat el torn del CM 
Bernat i Baldoví amb una inversió de vora 600.000 euros, 
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Estem obstinats a fer 
de Sueca una ciutat més 

transitable, més amable, una 
ciutat sense barreres.

hem aconseguit convertir el centre en un espai totalment ac-
cessible per a totes les persones i hem ampliat l’aforament 
fi ns als 600 espectadors, alhora que s’ha construït una nova 
sala polivalent.

La nostra aposta ha estat també decidida pel que fa a l’adhe-
sió a tots els programes d’ocupació, amb els quals hem acon-
seguit en els darrers anys subvencions per valor de 2 milions 
d’euros, als quals cal sumar més de mig milió d’euros d’aporta-
ció municipal que han permés contractar més de 300 persones 
amb perfi l de difícil inserció al món laboral.

En perspectiva, este 2018 ha portat una infi nitat de bones 
notícies als suecans; bones perquè contribuiran a la millora de 
la nostra ciutat i perquè revertiran directament o indirectament 
en el benestar del veïnat de Sueca. Fem per tant un bon balanç, 
una anàlisi en positiu, amb l’esperança  que el 2019 siga també 
un any important per a totes les suecanes i suecans, ple de 
nous reptes i noves oportunitats.
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Clausuran el santuario y dos plantas 
del Ayuntamiento de Villena 
por defi ciencias estructurales 

El edificio consistorial ha sido 
cerrado para proceder a su 
rehabilitación.  

LA NOTICIA DE L’ANY
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Las graves defi ciencias estructurales detectadas en 
dos de los edifi cios municipales más emblemáti-
cos de Villena- el santuario de Nuestra Señora de 

Las Virtudes y el Palacio Consistorial- han provocado la 
clausura de los mismos. 

2018 ha sido el año de las grietas, de los despren-
dimientos, de los desalojos y de los traslados forzosos 
y ha puesto en evidencia que la falta de mantenimien-
to de los inmuebles municipales- algunos de ellos  de-
clarados como Monumento Histórico Artístico Nacional  
como es el caso del Palacio Consistorial- ha derivado 
en problemas mayores y en tener que acometer obras 
de rehabilitación integral en ambos espacios.

La primera y la segunda planta del Ayuntamiento de 
Villena están cerradas al público por motivos de segu-
ridad y no se reabrirán hasta que no fi nalicen las obras 
de restauración del inmueble. Así a fi nales de diciem-
bre, el departamento de Secretaria y las dependencias 
de Alcaldía y de los grupos de la oposición se trasla-
daron al edifi cio conocido como Casa Palao en la pla-
za de Santiago. Las obras de rehabilitación del Palacio 
Consistorial ascenderán a más de un millón de euros, 
con una ayuda de unos 500.000 euros procedentes de 
fondos europeos. Los  trabajos, que todavía no han co-
menzado, podrían prolongarse por más de un año. 

 La clausura ha traído consigo la reubicación de los 
departamentos municipales, Alcaldía, Secretaría, Edu-
cación y Museo Arqueológico se ubican en la Casa Pa-
lao. El departamento de Personal está en la segunda 

planta del Centro de Mayores, Informática en el edifi cio Cola-
che e Intervención y Tesorería en la Casa de la Cultura. Los 
despachos de los grupos políticos se han habilitado en un bajo 
de un edifi cio privado situado en la plaza de Santiago. Así, con 
un salón de Plenos clausurado las sesiones plenarias se han 
trasladado al salón de actos de la Policía Local y las celebra-
ciones matrimoniales en el Centro de Mayores. 

SE INVERTIRÁN 265.000 EUROS EN EL SANTUARIO
También defi ciencias graves en la estructura del santuario 

de Nuestra Señora de Las Virtudes han motivado su cierre y 
el traslado de la Patrona a la ciudad a la iglesia de Santiago,  
el pasado 23 de diciembre. Se invertirán 265.000 euros en la 
adecuación de dos celdas del antiguo convento, la consolida-
ción del muro oeste, el revestimiento y sustitución de la cubier-
ta, el refuerzo de la techumbre del claustro y de la cripta, así 
como en la reparación de la escalinata principal. Sin embargo, 
todavía, se desconoce a cuánto ascenderán los trabajos de re-
habilitación de la iglesia del santuario, que se tienen que aco-
meter tras los últimos desprendimientos y las grietas detecta-
das en septiembre. Unas obras sin proyecto y sin presupuesto.

Por otro lado, en septiembre se clausuraron varias estan-
cias del colegio público Príncipe Don Juan Manuel  después 
de que un informe estableciese defi ciencias graves en la es-
tructura del edifi cio. En octubre el Ayuntamiento, por urgencia, 
procedió a su apuntalamiento para evitar desprendimientos.

Las obras de consolidación del inmueble las tiene que rea-
lizar la Conselleria de Educación quien todavía no ha anuncia-
do cuándo comenzarán los tan demandados trabajos.

INMA ALCARAZ
DIRECTORA DE PORTADA.INFO

El santuario ha sido vallado. 

El Consistorio  invertirá más de un millón de euros en 
rehabilitar el Palacio Consistorial en unas obras  que se 

prolongarán por espacio de más de un año
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La pitjor gota freda des 
de 1962 i la mes cabalosa

Aspecte que presentaven els carrers completament inundats.

BAIX MAESTRAT

ANUARI. Valencians 2018
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Vinaròs va ser la població que més aigua va 
acumular en els 3 dies que va durar la tem-
pesta. Va batre el record nacional de pluja, 

el divendres dia 20, amb 159 litres per metre cua-
drat. La inundació de carrers, ponts, rieres i inclús 
la totalitat de la població en determinats moments, 
va deixar estampes com la del centre de la ciutat 
convertit en un riu o el Barranc del Triador desbor-
dat amb força.

Encara que dos dies abans, ja es va fer un ban 
de l’alcaldia d’alerta especial i el dijous 18 d’octubre 
es va activar el protocol d’inundacions (tancant-se 
escoles i centres públics), el volum de pluja va su-
perar totes les expectacions. El mateix dijous es 
produïren fortes precipitacions a la veïna població 
de Benicarló, encara que a Vinaròs eren dèbils.

No obstant això, divendres 19 d’octubre, des 
del migdia fi ns a la nit, el volum d’aigua es dispara, 
produint talls de llum a l’inundar-se grups elèctrics i 
convertint carrers cèntrics en rius, com el Pilar, Sant 
Pasqual, Santo Tomás, etc, deixant desperfectes 
als habitatges per l’aparició d’esquerdes i goteres i 
inundació de baixos o terrats.

Tall a les comunicacions: es va interrompre la 
connexió ferroviària entre Castelló i Tarragona 
a l’inundar-se completament la via, aturant a dos 
trens (Euromed i Talgo).

També van haver d’aturar-se els vehicles que 
venien de Benicarló i sud de Catalunya en tallar-se 
alguns trams inundats de l’antiga N-340, a l’altura 
de Vinaròs, i la N-232. Els vehicles que venien per 
la N-238 es van quedar estacionats prop de la po-
blació. A la nit, aprofi tant la baixada d’intensitat del 
temporal, es reobrien la N-340a a l’altura del muni-
cipi, així com molts dels vials del centre, encara que 
la N-232 i N-238 van seguir tancades fi ns a la mati-

PABLO CASTELL

DIRECTOR 7 DIES VINARÒS I 7 DIES BENICARLÓ
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Es van registrar més de 370 l/m2 en Vinaròs i més de 280l/m2 
a Benicarló i Peníscola

nada. L’Hospital també va quedar aïllat, havent de transportar 
en helicòpter a una dona embarassada.

Durant el cap de setmana, pluges dèbils i toca fer valoració 
de danys, neteja de soterranis, garatges, pàrquings, etc. A poc 
a poc s’anaven obrint les vies.

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, va visi-
tar diumenge al matí Vinaròs, i va anunciar públicament l’apro-
vació d’un decret urgent que done cobertura als desperfectes 
que ha causat el temporal.

Javier Moliner per part de la Diputació de Castelló, també 
va anunciar ajudes econòmiques extraordinàries per als ajunta-
ments. El 28 de novembre es van reunir a Benicarló represen-
tants dels 31 municipis afectats amb Tècnics de l’Agència Va-
lenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, els quals 
van explicar com presentar les estimacions de danys causats 
pel temporal.

Acavant el gener de 2019, els ciutadans afectats encara no 
saben res d’aquestes ajudes.

premsa comarcal valenciana
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El ministre de Foment, José Luis Ábalos, inaugurava el 
12 de novembre, l’ampliació de l’oferta de trens entre 
Castelló i Vinaròs, 16 nous serveis que tripliquen les 

freqüències entre la capital de la província i Benicàssim, 
Oropesa, Torreblanca, Alcalá de Xivert, Benicarló-Penísco-
la i Vinaròs.

A l’acte celebrat a Castelló, Ábalos va estar acompanyat 
pel president de la Generalitat, Ximo Puig, i els alcaldes de 
les poblacions beneficiades amb la mesura.

D’aquesta manera, el Baix Maestrat ha vist per fi com-
plida una reivindicació que porta duent-se a terme des 
de fa 30 anys. Aquest problema afecta especialment als 
usuaris de Benicarló-Castelló i viceversa, ja que aquests 
es trobaven en alguns horaris com diumenge a la tarde-nit, 
sempre les places ocupades pels viatgers des de Vinaròs o 
de Valéncia, havent d’estar tot el trajecte de peu o sentats 
enterra.

L’oferta de freqüències es triplica amb 24 trens diaris 
que incrementen exponencialment la mobilitat entre la ca-
pital i les principals ciutats de la Plana Alta i el Baix Maes-
trat, el que suposa una oferta de 82.000 places durant la 
setmana.

Ximo Puig, president  de la Generalitat Valenciana, 
afirmava que “és un dia molt important per a la Comuni-
tat Valenciana i per a estes comarques perquè és produix 

una millora real de la qualitat de vida dels ciutadans, de la 
connectivitat a través del ferrocarril, que és el transport de 
present i de futur”.

El president de RENFE, Isaías Táboas, apuntava per la 
seua banda que “estem pendents de la signatura del con-
tracte d’obligacions de servei públic entre el Ministeri de 
Foment i RENFE, i una vegada signat el contracte, licitarem 
la compra de nou material, des de fa set anys no es compra 
nou material». La valoració de la compra de nou material 
està ja fixada en vora els 3.000 milions d’euros.

Xaro Miralles, alcaldessa de Benicarló, manifestava que 
“aquest és un dia històric per a les nostres comarques, per 
fi els rodalies, els regionals, arriben a les nostres ciutats; és 
un canvi radical en la vida dels ciutadans dels nostres po-
bles perquè ara s’han de mentalitzar que Castelló i Valèn-
cia estan més prop, amb una oferta de trens important”. Mi-
ralles incidia en la millora de la situació per als estudiants, 
professionals que s’han desplaçar al nord de Castelló a 
treballar o a l’inrevés -que marxen tots els dies fora a com-
plir amb les seues obligacions laborals-, etc. “Ara hem de 
promocionar aquest transport públic, i que realment tota 
aquesta reivindicació d’anys es faça efectiva i que la gent, 
utilitzem el tren”, apuntava. L’alcaldessa també anunciava 
que l’Ajuntament treballa per a ampliar a tot l’any la con-
nexió amb l’estació via autobús urbà.

En marxa l’ampliació del servei 
de Rodalies Castelló-Vinaròs

Autoritats baixant del tren, amb el ministre Ábalos i el president Puig al capdavant.
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Des de l’inici de la legislatura l’objectiu principal 
que ha guiat totes les decisions i accions en 
matèria energètica en la conselleria d’Economia 

Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha sigut 
la necessitat de construir un nou model energètic més 
just i democràtic per a la ciutadania i les empreses. Un 
nou model energètic més sostenible, que tinguera en 
les energies renovables i l’efi ciència energètica els seus 
pilars fonamentals, en el qual els ciutadans i ciutadanes 
adquirisquen un paper protagonista.

Un canvi de model necessari i urgent, que ens permeta 
lluitar contra el canvi climàtic i compatibilitzar el nostre 
progrés econòmic i social amb la preservació del nostre 
entorn.

Si bé és cert que en la Comunitat Valenciana la situa-
ció de partida era pitjor que dolenta, des de de la conse-
lleria d’Economia, a través de l’Ivace, mai ens resignàrem. 
A pesar que l’anterior Govern central que no va fer més 
que posar traves, amb una normativa totalment adversa, 
l’Ivace va elaborar un Pla d’Energia Sostenible per al nos-
tre territori, amb els nostres principis i els nostres objec-
tius a curt termini; una eina fonamental per a la reorienta-
ció de la política energètica de la Comunitat Valenciana.

I totes les actuacions que estem desenvolupant en 
l’àmbit energètic caminen en aquesta mateixa direcció. 
Hem sigut la primera autonomia a comptar amb un Pla in-
tegral del foment de l’autoconsum elèctric, amb incentius 
tant per a les empreses, els nostres ajuntaments i entitats 
i per a la ciutadania. Així mateix, hem fet una important 
aposta per la mobilitat sostenible, amb un Pla de Foment 
del Vehicle Elèctric amb el qual volem facilitar el desenvo-
lupament i implantació d’aquesta tecnologia i vertebrar en 
totes les nostres comarques una completa xarxa d’infraes-
tructures d’elèctrica. 

Precisament, l’Ivace ha posat a la disposició de les 
empreses i dels municipis de les nostres comarques tota 
una bateria d’incentius que els estan permetent implantar 
energies renovables, reduir la seua factura energètica i 
les emissions de gasos contaminants gràcies a un millor 

Cap a un nou 
model energètic

ús dels recursos energètics. Per citar un exemple, el Pro-
grama d’Enllumenat Públic, dirigit als xicotets municipis, ja 
ha permés la renovació de l’enllumenat en 60 d’ells per un 
altre d’alta efi ciència energètica. 

I com aquesta, desenes d’actuacions dirigides a tots els 
sectors de la societat, a través de les quals estem establint 
les bases per a un vertader canvi. Els resultats ja llancen 
dades molt positives però som conscients que queda molt 
camí per recórrer. 

Tenim el convenciment que la construcció d’aquest nou 
model energètic necessita d’un compromís ferm i real de 
tota la societat i la certesa que les Administracions Públi-
ques exercim un paper fonamental. Tant que, en bona part, 
de les polítiques actives que desenvolupem ara dependrà 
l’herència que deixem a les generacions futures.

Per tant, continuarem treballant braç a braç per a acon-
seguir el model energètic que necessitem i mereixem per 
a les nostres comarques i per al conjunt de la societat; un 
model de qualitat, just, sostenible i efi cient.

OPINIÓ

Tenim el convenciment 
que la construcció 
d’aquest nou model 
energètic necessita d’un 
compromís ferm i real de 
tota la societat i la certesa 
que les Administracions 
Públiques exercim un paper 
fonamental. 

“
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Rafael Climent González
CONSELLER D’ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL
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Els empresaris de la Comunitat 
guanyen pes en la patronal espanyola

Els empresaris de la 
Comunitat Valenciana 
guanyaren pes en la patronal 

espanyola (CEOE) després que 
el valencià Salvador Navarro 
fora nomenat vicepresident de 
l’òrgan estatal. La designació del 
també president de la patronal 
valenciana (CEV) feia que foren 
27 els representants valencians 
a l’assemblea general de 
l’organització estatal. Al costat de 
Navarro altres dos empresaris 
de la Comunitat formaren part 
del Comité Executiu: Jan Antonio 
Germán, Director General de 
Relacions Externes de Mercadona, 
i Ricardo Cabedo, de Foro 
Interalimentario.

Aquest nomenament se suma 
al reforçament de la CEV a tota 
la Comunitat, després que en 
maig s’aprovés la incorporació 
de cinc noves empreses i dues 
associacions, amb el que ja 
compta amb una base de 115 
empreses i 124 associacions, 
que representen a més de 500 
organitzacions empresarials.

La CEOE nomena vicepresident al valencià Salvador Navarro

ANUARI. Valencians 2018
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TOP 10 DE LES EMPRESES VALENCIANES
Salvador Navarro, president de la patronal valenciana. 

INFOCIF.ES
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La crisi en el sector 
citrícola genera 
pèrdues per valor de 
130 milions d’euros

La Unió de Llauradors va quantifi car 
les pèrdues de la campanya citrícola de 
2018 en una xifra propera als 130 milions 
d’euros, el 65% corresponent a la “massi-
va presència de fruita” de tercers països. 
Milers de tones de mandarines valencia-
nes, sobretot satsumes i clementines, 
es quedaren en els arbres aquesta cam-
panya sense recollir en quedar desplaça-
des dels mercats europeus per l’elevada 
presència de cítrics de països tercers 
com Sud-àfrica.

La situació de crisi va motivar la re-
activació de la Interprofessional Citrícola 
Espanyola (Intercitrus), escollint com a 
president l’agricultor valencià Rafael Cer-
vera, qui també era secretari general de 
La Unió de Petits Agricultors i Ramaders 
del País Valencià.

La factoria de Ford en Almussa-
fes ha assolit en 2018 la producció 
de 380.403 unitats, un 8,77% menys 
respecte al 2017 i la pitjor xifra de la 
fi lial espanyola de Ford des de 2014. 
Aquest descens ha arribat en un any 
marcat per l’expedient de regulació 
temporal de treball (ERTE) amb el que 
es contemplaven parades de produc-
ció de 22 dies, entre el 9 de novembre 
i el 25 de gener de 2019.

El President de la Generalitat, Ximo 
Puig, reconeixia que els llocs de treball 
de la planta d’Almussafes “són la màxi-
ma prioritat” per al Govern Valencià. 
Unes paraules que venien acompanya-
des per l’anunci d’inversió de 23,3 mi-
lions d’euros a la factoria durant 2019 
per part de l’administració autonòmica.

El 29 de juliol fou el dia escollit pel 
sector del taxi a la Comunitat Valenciana 
per a iniciar la seua acció de vaga inde-
fi nida. Les principals peticions dels taxis-
tes al Ministeri de Foment foren limitar les 
llicències VTC a una per cada 30 taxis, i 
que les competències en la concessió de 
llicències fóra transferida a les comuni-
tats autònomes. Els talls circulatoris que 
es van produir durant els següents dies a 
València o Alacant serien ajornats després 
que els representants dels taxistes es re-
uniren amb el ministre de Foment, José 
Luís Ábalos. El Govern Central fi nalment 
accedia a les pressions dels taxistes so-
bre la concessió de llicències de vehicles 
VTC a les autonomies, pel que aquestes 
podien començar a restringir l’activitat dels 
vehicles. 

La producció de Ford 
Almussafes cau en 
un any marcat per 
l’aplicació d’un ERTE

Els taxistes 
paralitzen les arteries 
de les tres capitals 
valencianes
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Mavi Mestre i Eva Alcón, primeres 
rectores a les universitats públiques 

Mavi Mestre i Eva Alcón 
passaran a la història per ser 
les primeres rectores que 

haja tingut mai una universitat pública 
valenciana, consecució amb què 
s’han fet mereixedores de la distinció 
de la generalitat durant els actes de 
celebració del 9 d’octubre.

Mavi Mestre era escollida en març 
rectora de la Universitat de València, 
després d’haver exercit com a 
degana de la Facultat de Psicologia 
en els darrers anys. Es convertia així 
en una de les úniques 5 dones en 
exercir el càrrec de rectora entre els 
50 campus públics espanyols. Mesos 
després era Evan Alcón qui s’unia a 
aquesta llista, en convertir-se en la 
rectora de la Universitat Jaume I de 
Castelló. La catedràtica de Filologia 
Anglesa accedí al càrrec després 
de presentar l’única candidatura 
al càrrec, rellevant així a Vicent  
Climent

Les dones trenquen el sostre de vidre a la universitat valenciana

ANUARI. Valencians 2018

BALANÇ SOCIETAT

Eva Alcón.

La justícia es 
pronuncia davant la 
supressió de concerts 
en l’educació privada

El Tribunal Superior de Justícia 
de la Comunitat Valenciana donava 
en juny la raó a set centres privats 
de la Comunitat respecte a la supres-
sió d’unitats de batxillerat per al curs 
2018/2019.  Aquests centres eren La 
Purísima Franciscanas i Parque San-
ta Ana (València), El Armelar (Pater-
na), Maria Inmaculada (Carcaixent), 
La Salle (Alcoi), Aitana (Elx) i Sagrado 
Corazón; i tots ells veien reconegut el 
seu dret a renovar els concerts que 
educació els havia denegat per al curs 
2018/2019. Mesos més tard el Tribunal 
Suprem admetia a tràmit el recurs de 
cassació presentat per la Generalitat 
respecte a la sentència, deixant oberta 
la porta a futurs avanços en el cas.

Després de funcionar vora dues dè-
cades com una concessió administrativa 
el departament de salut La Ribera, en 
Alzira, tornava en abril a ser de control 
públic. La consellera de Sanitat en aque-
ll moment, Carmen Montón, assegurava 
que aquesta reversió suposava “el prin-
cipi del fi ” del model de privatització a la 
Comunitat Valenciana. El canvi de titula-
ritat venia acompanyat de la incorpora-
ció de profesionals i l’obertura d’un nou 
centre de cirurgia pediàtrica. El centre 
hospitalari va passar a mans de la con-
cessionària Ribera Salud en l’any 2000, 
el primer pas en un model de privatit-
zació que després s’estendria a altres 
hospitals com els de Manises, Dénia, 
Elx-Crevillent, Vinalopó i Torrevella.

Les principals ciutats valencianes van 
acollir el 8 de març –dia internacional de 
la dona- multitudinàries manifestacions per 
a reivindicar el paper del feminisme en la 
societat. A la ciutat de València les xifres 
ofi cials parlen de 30.000 assistents a la ma-
nifestació, que sota el lema ‘Si les dones 
parem s´atura el món’, van partir des de 
la plaça d’Alfons el Magnànim. En Alacant 
i Castelló també es va evidenciar la mul-
titudinària presència de manifestants als 
carrers, amb concentracions que van estar 
acompanyades de parades laborals d’entre 
2 i 24 hores. Les principals reivindicacions 
foren una plena igualtat, què no hi haja di-
ferències salarials, que la maternitat deixe 
de ser un obstacle laboral, i l’eradicació de 
la violència masclista.

L’hospital d’Alzira 
torna a ser de gestió 
pública després de 
20 anys

Les dones 
protagonitzen una 
jornada històrica 
el 8 de març

Mavi Mestre. NURIA GC
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L o que se vendió como una oportunidad de cambio para muchos 
españoles que pasa-ban a ser gobernados por multipactos para 
desalojar al PP de las instituciones se ha convertido, en realidad, 

en una pesadilla para los ciudadanos que se han visto afectados 
por el sectarismo, la falta de profesionalidad y la imposición en las 
políticas de los inte-grantes de esas alianzas.

A nivel nacional la economía ha registrado ya un serio retroceso 
en cuanto a la creación de empleo y el crecimiento previstos y todos 
los organismos nacionales e internacionales los sitúan a la baja. Han 
bastado unos meses de Pedro Sánchez en la Moncloa para que la 
fuga de inversores extranjeros se haya materializado con fuerza ante 
la inseguridad jurídica y los socios del presidente del Gobierno que 
basculan entre batasunos, podemi-tas e independentistas.

Esa receta socialista, cada vez más escorada hacia los extremos, 
nunca ha casado bien con el progreso económico y tampoco con la 
consolidación del Estado del bienestar y por eso es una fórmula letal 
para los intereses de la nación. Y la Comunitat Valenciana no vive al 
margen de esa corriente de decadencia de los gobernantes de iz-
quierda que difi -culta la ampliación de los derechos de los ciudadanos.

Ximo Puig comenzó la legislatura con mal pie, entregándose en 
brazos de Compromís y Podemos, y la está fi nalizando de la peor 
forma para los cinco millones de habitantes de la Comunitat. El rumbo 
no ha variado y apunta hacia un destino que Puig y sus socios de 
gobierno fi jaron como es el de intentar transformar una sociedad libre 
y plural en otra en la que impere el pensamiento único.

La educación ha sido un campo de batalla ideológico para el con-
seller Marzà, algo que jamás debería suceder, y se ha dejado a los 
padres al margen de la elección sobre la len-gua, dónde y cómo quie-
ren que sus hijos sean educados.

La sanidad ha sido otro experimento de laboratorio para el socia-
lismo trasnochado que mira más hacia siglos pasados que al presente 
y al futuro. Revertir conciertos sanitarios por un simple mantra ideoló-
gico no parece una buena decisión si con datos en la mano se consta-
taba que los ciudadanos estaban contentos con la atención prestada.

Todas las denuncias en les Corts Valencianes, que luego fueron 
ratifi cadas por los tri-bunales, han sido ignoradas por el Consell de 
Puig que ha seguido fi el a su hoja de ruta. El único camino que ha 
variado es el de tratar mejorar el actual sistema de fi nanciación que 
ahora ha abandonado cuando el modelo de Zapatero era y es lesivo 
para los valen-cianos. 

Donde sí ha persistido es en dar oxígeno a los golpistas en Cata-

Una legislatura 
en el limbo

Isabel Bonig
SÍNDICA DEL PARTIDO POPULAR EN  LES CORTS VALENCIANES

luña, algo inexplicable para quien ostenta la alta responsabilidad de 
gobernar. Financiar a asociaciones que luchan por implantar el pan-
catalanismo en la Comunitat suena a burla pero es lo que ha hecho 
el PSPV, Compromís y Podemos desde las instituciones que dirigen. 
Incluso ha restado importancia a que la secretaria general del PSE, 
Idoia Mendia, compartiera mesa y mantel con Otegi. Resulta indigno 
para un representante de un partido que ha sufrido la brutalidad del 
terrorismo durante décadas.

Es por eso que a cuatro meses de las elecciones autonómicas 
y municipales el PPCV está movilizado para dar oxígeno a los ciu-
dadanos y dejarles respirar la libertad que esta Autonomía ha dis-
frutado en democracia. Voy a dar los argumentos sufi cientes a los 
va-lencianos para que apoyen mi candidatura a la Presidencia de 
la Generalitat como tam-bién lo están haciendo los candidatos a las 
tres capitales de provincia, Luis Barcala, Ma-ría José Català y Be-
goña Carrasco. Salimos a ganar por los valencianos. No podemos 
seguir así y ahí que revertir una legislatura que se ha quedado en el 
limbo porque ha impedido que la Comunitat diera un salto cualitativo.

Libertad para los conciertos sanitarios si funcionan con efi cacia; 
libertad para la elección de los padres sobre la educación de sus 
hijos; libertad para elegir la lengua en que quie-ren que sean educa-
dos; libertad para respetar las tradiciones centenarias de nuestra tie-
rra sin imposiciones; libertad de pensamiento para los ciudadanos...

Es el eje de nuestro programa. La libre iniciativa de los valen-
cianos en su esfera perso-nal,  el fomento de los emprendedores, 
la atención al talento por encima de requisitos como el lingüístico 
que tienden a desplazarlo. Libertad de movimientos en las calles, 
sin imposiciones de uno u otro medio de transporte, de forma regu-
lada y respetuosa con el medio ambiente pero de manera pautada 
y consensuada.

Son tantos los retrocesos democráticos sufridos en este mandato 
que hay que recuperar la esencia de un pueblo como el valenciano 
que es abierto, acogedor, tradicional, leal, emprendedor, exportador 
y referencia para España.

La pérdida de confi anza en pilares básicos del Estado está direc-
tamente relacionado con el uso que se hace de ellos y tanto Sánchez 
como Puig han encarnado la peor versión de lo que un político debe 
hacer al frente de las instituciones. Esa credibilidad es clave para el 
funcionamiento correcto de una sociedad que debe verse refl ejada 
en la actua-ción de sus dirigentes.

Encaramos pues la recta fi nal de esta legislatura en la que no se 
ha realizado aportación alguna al progreso de los valencianos sino 
que todo se ha centrado en revisar la gestión del Partido Popular. 
Gobernar exige trabajo, seriedad, conocimiento y diálogo y ninguna 
de esas premisas ha cumplido el tripartito.

Los valencianos, alicantinos y castellonenses deben saber que 
las elecciones de mayo van a ser de una gran importancia para que 
la Comunitat recupere la senda del creci-miento con el PPCV al fren-
te o para que la brecha que los actuales gobernantes han abierto con 
la media nacional en los principales parámetros siga agrandándose.

OPINIÓ
LES CORTS VALENCIANES

premsa comarcal valenciana
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Acabamos de tachar el primer mes en el calendario de 
2019, y solo cuatro semanas han bastado para que 
el Consell siga con lo mismo de siempre: políticas de 

postureo y sinsentidos. Ximo Puig, Mónica Oltra y el resto 
de su equipo se han reunido de nuevo, ahora en La Safor, 
para sacar pecho de proyectos irrealizables a dos meses 
de acabar la legislatura. ¿Lo más llamativo? Lo hacen sin 
haber cumplido siquiera lo que anunciaron en otro de sus 
anteriores encuentros, el de Morella.

En la Comunitat Valenciana no se crea trabajo al ritmo 
deseado, sino que se expulsa a inversores internacionales. 
Mientras, eso sí, se cambia el nombre del Servef. La cifra de 
espera sanitaria alcanza las 64.000 personas, la más alar-
mante desde 1995, pero se sigue adelante con la reversión 
del Hospital de Dénia, sin ningún tipo de seguridad jurídica 
ni económica. No se ponen en marcha las medidas de la ley 
de función social de la vivienda, pero se anuncian a bombo y 
platillo nuevas ayudas.

Y ya ni hablamos de educación: 1800 barracones en los 
que todavía estudian 11.000 menores valencianos. Hace 
tiempo que asumimos que el Botànic se rindió con este 
tema. Eso sí, el conseller Vicent Marzà anuncia su plan 
estrella, Edifi cant, y se lava las manos. No importa que 
alcaldes y docentes demuestren que este plan no soluciona 
nada, ya está anunciado. Y ya sabemos que, para el actual 
Gobierno valenciano, el precio de un titular equivale a seguir 
engañando a los valencianos.

Ya ha terminado enero, otro mes que se une a los tres 
años de legislatura de Ximo Puig, completamente desapro-
vechados. Pero si algo positivo tiene seguir tachando meses 
en el calendario, es que va quedando menos para mayo. 
Probablemente el mejor momento de este 2019, porque 
supondrá el fi n del ‘chasco’ del Botànic y, lo más importante, 
un nuevo Gobierno con Ciudadanos como alternativa.

Un nuevo proyecto para la Comunitat Valenciana centra-
do en política útil, en la bajada de impuestos, como el IRPF 
y el impuesto de sucesiones y donaciones. Una propuesta, 
por cierto, que Cs ha llevado en reiteradas ocasiones a Les 
Corts Valencianes y que siempre ha sido tumbada por el 
Gobierno del Botànic, esos que decían venir a rescatar per-

Una cita más que 
necesaria

Mari Carmen Sánchez
SÍNDICA DE CIUDADANOS EN LES CORTS VALENCIANES

sonas, pero que solo se han rescatado a sí mismos.
Cs presenta un proyecto que garantiza, entre otras cues-

tiones, la total libertad de los padres para elegir el proyecto 
educativo que quieren para sus hijos. Y, sobre todo, en el que 
el futuro de esos hijos pase por una Comunitat Valenciana 
con oportunidades de crecimiento, donde el desarrollo econó-
mico no se vea lastrado por los múltiples casos de corrupción 
que durante décadas han socavado tanto la imagen como las 
arcas públicas valencianas.

Un proyecto, en defi nitiva, centrado en gestionar para 
todos, en mejorar la calidad de vida de los valencianos y 
valencianas. Afortunadamente, la cita del próximo mayo está 
a la vuelta de la esquina.

OPINIÓ

En la Comunitat 
Valenciana no se crea trabajo 
al ritmo deseado, sino que 
se expulsa a inversores 
internacionales. 

Cs presenta un proyecto 
que garantiza, entre otras 
cuestiones, la total libertad 
de los padres para elegir 
el proyecto educativo que 
quieren para sus hijos.

“
“

ANUARI. Valencians 2018

LES CORTS VALENCIANES
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La nostra memòria funciona com una càmera de cine. 
El nostre cap ens monta una selecció d’escenes, 
enfoca en algunes coses i altres les deixa passar... 

Reinventem el passat i oblidem massa. Això, sobretot 
en la vida política, és un perill. La nostra sort te base de 
memòria, d’acumlació d’experiències, de sensacions, 
d’idees, de l’esforç que costen les coses. A cada 
comarca hi han uns records del que va suposar la 
bombolla inmobiliària, la corrupció, les desigualtats que 
es varen generar mentres la dreta va acumular més i 
més poder. Les nostres realitats valíen menys que les 
nostres imaginacions. Ens imagiraren una vida fàcil, 
mentrestant l’economia estava vigoréxica i s’anava fent 
més drogadicta del crèdit, de les receptes màgiques 
i grans projectes. Abracadabra. Totes les comarques 
varen vore muntanyes tallades, pobles que doblaren la 
població en pocs anys, personatges aprofitats fent diners 
i negocis impossibles. Un somni que ens va portar a un 
despertar abrupte. Sense idees de futur. Acomiadaments 
massius, del treball, del poble, dels drets. Oblidem el 
patiment massa ràpid, però amb un moment de reflexió, 
de seguida ens venen a la memòria històries recents i 
pròximes, difícils de viure. Som conscients que “ens ha 
costat Deu i ajuda arribar fins ací”. 

La nostra sort ha estat trobar un projecte enmig 
d’aquesta crisi, una idea de futur que ens ha tret 
d’aquesta espiral. Aquesta idea és, possiblement el 
millor motor de canvi, de unió social i de solidessa que 
hem viscut. Va ser com la navalla de ockham; la teníem 
davant, però no la veíem: La normalitat.

Ser normals, es a dir, no ser ni millors ni pitjors que 
ningú; És aquesta la nostra sort. Una sort que passa pel 
Montcabrer, al Penyagolosa, al Montgó... del Sènia al 
Segura. Volem ser normals, quina gran sort. Portem més 
de 3 anys fent crèixer i consolidant la nostra indústria i el 
comerç, per a viure d’una economia normalitzada. Hem 
recuperat metges, mestres, jutges... per a tindre uns 
drets normals, per a no estar en una classe 35 alumnes, 
ni estar pagant i repagant els medicaments bàsics, això 
no era normal. No era normal carregar-se l’horta i el 
litoral i per això ara fem que l’horta siga per a plantar i 
menjar, la platja per a gaudir i les ciutats estiguen planifi-
cades per a viure i això que pareix tan normal, no ho era, 

La nostra sort
Manolo Mata Gómez
SÍNDIC DEL PSPV-PSOE EN LES CORTS VALENCIANES

fem memòria...
La sort mai és completa, i estem lluny encara de que 

siga satisfactòria. No som normals del tot, no tenim un 
finançament normal, per què som més pobres que la mit-
jana de Comunitats Autònomes i nosaltres encara donem 
diners a les Comunitats més riques, tenim una amenaça 
greu de tornar a una política ficció i les idees racistes 
i masclistes van guanyant cada vegada més païssos 
al món. Som un oasi que cal regar cada día. Llei a llei, 
empresa a empresa, cada dia que es consolida un lloc de 
treball ens fa recordar que les coses no venen per que 
sí. No s’enganyem, això que vivim no és sort, és èpica, la 
que hem fet entre tots i totes, vivim l’èpica de la normali-
tat. 

OPINIÓ

Ser normals, es a dir, no 
ser ni millors ni pitjors que 
ningú. És aquesta la nostra 
sort. Una sort que passa pel 
Montcabrer, al Penyagolosa, 
al Montgó... del Sènia al 
Segura.

No s’enganyem, això 
que vivim no és sort, és èpica, 
la que hem fet entre tots i 
totes, vivim l’èpica
de la normalitat. 

“

“

premsa comarcal valenciana
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La legislatura que está por terminar tenía un objetivo 
fundamental: recuperar la Comunitat Valenciana para 
el interés general tras años de estar secuestrada por 

intereses privados. Intereses privados personales, para 
aumentar el patrimonio de algunos a costa de todo lo 
demás; intereses empresariales, que manejaban políticas 
y presupuestos a su antojo; o intereses de un partido, el 
Popular, que pensó que las instituciones eran suyas y no del 
pueblo valenciano.

Sólo tras el saneamiento de las instituciones valencianas, 
con una administración  al servicio de todos y no al benefi cio 
de unos pocos, se podían dar pasos para resolver tres de 
los problemas básicos a los que se enfrentaba nuestra so-
ciedad, sumando además los efectos de la crisis y el modelo 
de fi nanciación que nos sometían a doble castigo. Necesi-
tábamos, en primer lugar, acabar con cualquier estigma de 
corrupción tras años de protagonizar portadas y saqueos 
(enumerar los casos sería tan doloroso como interminable).  

Necesitábamos, también, recuperar el estado del bien-
estar, vendido a pedazos con el menoscabo de nuestros 
colegios, hospitales, residencias y, en suma, derechos. 

Y necesitábamos, fi nalmente, plantear un modelo pro-
ductivo alternativo al del pelotazo urbanístico y turismo de 
baja calidad, un modelo que precariza empleos, fomenta la 
economía sumergida y destruye nuestro territorio; apostan-
do, ahora sí, por la innovación, la protección del medio am-
biente y el fortalecimiento de nuestra industria y comercio.

El papel de Podem consistía en lograr que estos cambios 
se diesen de la manera más precisa y constante en el marco 
del acuerdo del Botànic, marcando el rumbo de las políticas 
de gobierno para que no se desviaran con inercias del pa-
sado. En este sentido, Podem ha logrado en esta legislatura 
estirar los límites del pacto con medidas ambiciosas como la 
agencia antifraude, la eliminación del copago farmaceútico o 
el aumento del parque público de vivienda. 

Este impulso ha logrado que la Comunitat Valenciana sea 
uno de los territorios donde más se ha avanzado de toda 
España, desarrollando algunas propuestas que más tarde se 
han implementado a nivel estatal, de tal forma que hemos 
pasado de ser un ejemplo de corrupción y despilfarro, a ser 
ejemplo para todo el país. Un país donde, tras una moción 
de censura y un acuerdo presupuestario ambicioso, se nos 
presenta al fi n la oportunidad -si sabemos aprovecharla- de 

Redoblar la apuesta de futuro 
o volver al pasado

Antonio Estañ García
SÍNDIC DE PODEM EN LES CORTS VALENCIANES

dejar atrás años de austeridad y recorte de libertades.
No obstante, las limitaciones y el peso de ciertas inercias 

se han hecho notar y han detenido algunos avances. La falta 
de recursos, la losa de la deuda y un modelo de fi nanciación 
injusto son elementos clave a reivindicar; no así la falta de 
valentía para afrontar cuestiones fundamentales como la me-
jora del modelo turístico, con el rechazo a poner en marcha 
medidas que doten a los ayuntamientos de más recursos y 
al sector de más posibilidades de competir, no en número 
de visitantes, sino de riqueza para todos. También hemos 
encontrado límites a la hora de afrontar un cambio en nues-
tro modelo administrativo, apostando por la superación de 
las Diputaciones, que siguen funcionando como chiringuitos 
usando el dinero de todos con total opacidad para alimentar 
redes clientelares. Se sigue temiendo molestar a lobbies que 
no quieren ver afectada su situación de privilegio, en lugar 
de convertir la Generalitat en el “lobby” del 99% de nuestro 
tejido productivo de PYMES y autónomos, cuyo problema es 
cómo llegar a fi n de mes en un contexto económico donde se 
potencia competir a la baja.

A estos límites se une el avance de fuerzas machistas o 
xenófobas que apuntan hacia bajo con sus políticas, mos-
trándose fuertes con el débil y serviles con los poderosos. 
Por ello la próxima legislatura se juega en clave de avance 
o retroceso democrático: o más políticas capaces de trans-
formar la sociedad valenciana ampliando los derechos de la 
mayoría golpeada por la crisis, o la vuelta de quienes han 
saqueado nuestro territorio acompañados de quienes plan-
tean el odio al diferente y lo peor de nuestro pasado como 
proyecto político.

Desde Podem tenemos claro que la mejor forma de no 
retroceder es seguir avanzando, que tenemos que ser capa-
ces de redoblar la apuesta y no conformarnos con hacerlo 
mejor que el PP, gestionando algo mejor las instituciones sin 
escándalos judiciales. Necesitamos ser capaces de plantear 
horizontes de alternativas fi ables de progreso, dirigidos por 
el feminismo, el ecologismo y el avance de nuestro estado 
del bienestar. Se han conseguido dar pasos, pero la próxima 
legislatura debe ser la que confi rme un cambio valenciano 
en el que España pueda mirarse, porque nuestro listón no 
puede situarse en un régimen de corrupción y malgasto, 
sino que debe estar marcado por las necesidades de nues-
tra gente.

OPINIÓ
ANUARI. Valencians 2018
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El 2018 ha sigut un any molt productiu tant per al 
govern del Botànic com per a Les Corts. En l’últim any 
sencer d’esta legislatura els efectes del canvi que els 

valencians i valencianes votaren en maig de 2015 ja s’han 
fet notar amb més contundència. I en un parlament valencià 
plural i a ple rendiment com mai ho ha estat en la nostra 
història democràtica hem aconseguit aprovar una trentena 
de lleis, que van a millorar la vida de les persones, que 
aprofundeixen en els objectius que ens posàrem a principi 
de legislatura amb el pacte del Botànic. Lleis per a la lluita 
contra la corrupció i la regeneració democràtica, com la que 
regula l’activitat dels lobbys, la publicitat institucional o la de 
prevenció de males pràctiques SATAN.

En 2018 vam aprovar legislació per al compliment efectiu 
i ampliació dels drets de els persones, com la llei que regula 
i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià, la 
llei que estableix un model d’inclusió i drets de les persones 
amb discapacitat o la llei d’igualtat de les persones LGTBI, 
una llei que m’ha fet especialment il·lusió perquè ens situa 
com a un territori pioner en drets LGTBI. Lleis que ens fan 
avançar cap un nou model productiu i cap a la protecció i 
sostenibilitat del nostre territori, com la Llei de l’Horta, com 
la millora de la llei forestal, la llei de modernització de les 
nostres àrees industrials o la d’acceleració de la inversió de 
projectes prioritaris. Vull destacar també que en 2018 vam 
aprovar la Llei de Seguretat Ferroviària, una norma molt 
necessària per a què mai més tornem a sofrir tragèdies com 
la de l’accident de metro de valència.

I vam fi nalitzat l’any en Les Corts amb l’aprovació de la 
Llei de Pressupostos de 2019, uns pressupostos amb què 
acabarem la primera legislatura del Botànic i que seran la 
clau per a què una segona legislatura del Botànic passe del 
canvi a la transformació del nostre territori. Estem a pocs 
mesos d’acabar la legislatura i no és només el moment de 
fer balanç, sinó també de parlar de futur. De quin futur volem 
per al nostre país, per als valencians i les valencianes.

Recentment hem conegut dues dades que són molt simp-
tomàtiques de com la bona gestió del Botànic està donant 
el seues fruits: per primera vegada en molt de temps, l’atur 
al territori valencià està per davall de la mitjana espanyola, 
creem més ocupació que en altres Comunitats Autònomes. 
I també hem conegut que hem aconseguit el nivell més baix 
en abandonament escolar. L’acció del govern del canvi ha 
repercutit en la vida de les famílies valencianes: millorant 

Llarga vida al Botànic!

l’educació amb programes com el Xarxa Llibres o l’augment 
de beques menjador o ajudes per estudiar, combatent l’emer-
gència social amb l’establiment de la renda d’inclusió, posant 
al dia la dependència o eliminant el copagament farmacèutic 
o apostant per un nou model productiu. Hem de posar en 
valor que li hem donat la volta a l’època de corrupció del PP 
amb decència i mesures de transparència, prevenció de ma-
les pràctiques i bon govern

Si fem balanç sabem que estem en el bon camí, però 
també sabem i som conscients que encara ens queden 
moltes coses a fer, molt de camí per recórrer. I este camí serà 
més profi tós per als valencians i valencianes si la Generali-
tat comptara amb els recursos que li pertoquen, si a Madrid 
tinguérem un govern aliat de les nostres polítiques.

Podríem dir que els valencians hem trobat a faltar a 
Madrid un Acord del Botànic com el que hem aplicat i hem 
treballat i que tants bons resultats està donant ací. I quan 
reivindiquem l’acord del Botànic no parlem d’un pacte entre 
grups polítics, no parlem del QUI. Parlem del QUÈ. Parlem 
de tindre unes prioritats, uns principis i unes polítiques que 
milloren la vida dels valencians i valencianes.

Dins dels reptes que tenim per davant per als pròxims 
mesos, però també per a la pròxima legislatura, el que neces-
sitem és que d’una vegada per totes es reforma el sistema de 
fi nançament.

Arribats a este punt, des de Compromís encarem els 
pròxims mesos amb una il·lusió. Volem que este canvi no 
pare. Que el Botànic i les polítiques per a millorar la vida de 
les persones continuen. No volem que torne la dreta. Ni la 
dreta que ens va furtar als valencians. Ni la dreta que ens vol 
furtar els drets. Ni la dreta que se disfressa de color carabas-
sa. Llarga Vida al Botànic!  

Fran Ferri
SÍNDIC DE COMPROMÍS EN LES CORTS VALENCIANES

OPINIÓ

Els efectes del canvi 
que els valencians i 
valencianes votaren en maig 
de 2015 ja s’han fet notar amb 
contundència.

“
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Cara i creu per als polítics 
valencians en el govern espanyol

La moció de censura que va desban-
car el govern popular de Mariano Rajoy 
va canviar el paradigma de la política es-
panyola en 2018, un canvi en què quatre 
polítics valencians tingueren un protago-
nisme dispar. El primer d’ells José Luís 
Ábalos, torrentí i mà dreta de Pedro Sán-
chez durant el procés de primàries del 
partit, fou nomenat Ministre de Foment 
de la nova executiva socialista. Un dels 
primers anuncis del nou ministre fou la 
promesa de què el Corredor Mediterrani 
entre Algesires i la frontera francesa es-
tiguera operatiu en 2021. Un altre dels 
valencians en rebre una cartera minis-
terial fou Luis Planas, en aquest cas la 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació. Antic 

ambaixador espanyol en Marroc durant 
el govern de José Luis Rodríguez Zapa-
tero, aquest oriünd de la capital del Túria 
va intentar disputar el poder del PSOE en 
Andalusia a Susana Díaz en les primàries 
de 2013, però no va aconseguir els avals 
per a ser candidat.

Les carteres de cultura i sanitat tam-
bé foren ostentades per dos polítics va-
lencians, encara que amb una trajectòria 
ben diferent respecte a la dels altres 
dos. En primer lloc el ministre de Cultu-
ra i Esport, Màxim Huerta, qui amb els 
seus 6 dies al càrrec es va convertir en 
el Ministre més curt de la democràcia es-
panyola. L’escàndol per haver defraudat 
més de 200.000 € a Hisenda entre 2006 

i 2008 el va fer renunciar, en allò que es 
va convertir en el primer contratemps del 
nou govern socialista. Fou substituït en el 
càrrec per José Guirao.

El segon capítol en l’apartat de dimis-
sions fou el protagonitzat per la Ministra 
de Sanitat, Consum i Benestar Social, 
Carmen Montón, qui es va veure afecta-
da per un cas d’irregularitats en els seus 
estudis. Poc més de 100 dies ostentà el 
càrrec l’anterior consellera de Sanitat de 
la Generalitat Valenciana, vista forçada 
a dimitir després que es demostrara que 
havia plagiat part del seu TFM a la Uni-
versitat Juan Carlos I; 19 pàgines d’un 
total de 52. La burjassotera fou rellevada 
del càrrec per l’asturiana Luisa Carcedo.

Planas i Ábalos continuen mentre que Huertas i Montón han dimitit
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Planas, Huertas, Ábalos i Montón. 

La corrupció escriu un nou capítol en 
la política valenciana durant 2018

Els casos de presumpta corrupció a 
la Comunitat s’han saldat amb un consi-
derable nombre de dimissions i empre-
sonaments de noms propis de la políti-
ca valenciana, un dels més sonats el de 
l’expresident de la Generalitat Eduardo 
Zaplana. Fou detingut per la Guàrdia Ci-
vil a València, com a part de l’operació 
ERIAL en companyia de l’antic conseller 
Juan Cotino. Zaplana fou acusat per un 
presumpta delicte de blanqueig de capi-
tals, suborn, i delicte contra la hisenda 
públic, segons els quals s’hauria embu-
txacat 10,5 milions d’euros procedents 
de comissions durant la seua etapa com 
a president.

Un altre protagonista, en aquest cas 
baix el mant de l’operació Alqueria, fou 
l’alcalde d’Ontinyent i expresident de la 
Diputació de València, Jorge Rodríguez. 

La seua detenció fou motivada per la pre-
sumpta contractació de manera irregular 
a gent afí al partit amb contractes d’alta 
direcció en 2015 per a l’empresa pública 
Divalterra, coneguda anteriorment com a 
Imelsa. Encara que Rodríguez va aban-
donar la direcció de la Diputació va con-
tinuar al seu càrrec com a batlle d’Ontin-
yent.

En l’Ajuntament d’Alacant es vivia un 
altre dels episodis en aquest serial, amb 
la renúncia a l’alcaldia per part del socia-
lista Gabriel Echávarri. Dos processa-
ments judicials per presumpta prevarica-
ció, un relatiu al suposat fraccionament 
de contractes en l’àrea de Comerç i un 
altre per l’acomiadament d’una treballa-
dora de l’Ajuntament, van forçar Echáva-
rri a abandonar el càrrec, pel qual va ser 
substituït pel popular Luis Barcala.
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En el segle XXI la unió, els projectes comuns i la 
col·laboració entre entitats públiques i privades seran 
una màxima i una raó de ser en l’àmbit global. En 

territoris de tot el món s’estan desenvolupant projectes 
col·laboratius; la unió serà el motiu de l’èxit dels territoris. 

En aquest sentit, hem de dissenyar i promoure una 
entitat que treballe pels models col·laboratius en la nos-
tra comarca; models que, en breu temps, s’equipararan 
als d’altres territoris més afortunats com, per exemple, els 
que es desenvolupen al voltant de les grans urbs. Hem de 
gaudir de les mateixes oportunitats de què gaudeixen altres 
territoris i, per això, és imprescindible treballar en aquesta 
línia. 

La Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat ha experimen-
tat un important creixement en els últims anys, i continua 
treballant per tal d’aconseguir que tots els municipis de 
les comarques de l’Alcoià i el Comtat s’adherisquen i 
col·laboren colze a colze en la millora de la qualitat de 
vida de tots els ciutadans. La Mancomunitat com a entitat 
permet oferir diferents serveis a municipis que no dispo-
sen dels recursos suficients per a prestar-los de forma 
autònoma i, per tant, vertebrar les comarques a través de 
la cooperació, així com cobrir les necessitats dels ciuta-
dans d’una manera eficient i eficaç. 

En l’actualitat són 14 els municipis que componen la 
Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat: Agres, Alcoi, Alcole-
ja, Alfafara, Banyeres de Mariola, Benimarfull, Cocentaina, 
Gaianes, Gorga, l’Alqueria d’Asnar, l’Orxa, Millena, Muro 
i Beniarrés. A més, Alcosser de Planes ja ha aprovat la 
seua adhesió, i s’està treballant perquè més municipis 
s’impliquen en una entitat que té com a objectiu sumar per 
millorar. 

Els serveis que s’ofereixen es plantegen amb l’objec-
tiu de propiciar el creixement econòmic dels municipis, el 
foment de l’ocupació i el suport a la cultura i el benestar 
social. Tots aquests serveis es poden oferir gràcies als 
esforços i l’estreta col·laboració entre els municipis que 
integren la Mancomunitat, fent d’ella una entitat sòlida i 
estable, i també gràcies als diferents organismes, públics i 

La Mancomunitat: un nou 
model de política territorial 

Manolo Gomicia
PRESIDENT DE LA MANCOMUNITAT DE L’ALCOIÀ-COMTAT

privats, que col·laboren amb ella. 
La Mancomunitat ofereix diversos serveis de promoció 

econòmica, que inclouen l’assessorament a empresaris i 
emprenedors, així com diferents premis i reconeixements, 
activitats que promouen l’impuls i consolidació de projectes 
empresarials amb capacitat de creació d’ocupació. A més, 
es presta un servei d’informació i assessorament sobre 
rehabilitació d’habitatges, adreçat tant a ciutadans com a 
professionals i empreses. 

Tanmateix, el departament de turisme s’encarrega de 
desenvolupar plans de dinamització turística que permeten 
donar a conéixer els atractius de les comarques, treballant 
per la promoció econòmica sempre des del punt de vista 
de la sostenibilitat. 

Pel que fa a la joventut, es treballa perquè puguen 
gaudir d’una bona qualitat de vida en els seus respectius 
municipis gaudint dels serveis necessaris. En aquesta 
línia, a més de la Xarxa Jove, destaca el Servei de 
Transport Universitari (STU), que permet que l’estudiantat 
es desplace des del seu municipi fi ns als diferents centres 
d’estudis en Alacant i voltants d’una forma funcional i 
econòmica. 

El benestar social és un objectiu que es treballa des de 
tres serveis: un d’igualtat, un de prevenció de conductes 
addictives (UPCCA) i un d’inserció laboral per a persones 
en situació o risc d’exclusió social (Novaterra), realitzant 
tallers i activitats d’assessorament i suport, així com de 
conscienciació. 

Amb tot, aquests són només els serveis que s’ofereixen 
en l’actualitat, però els esforços de la Mancomunitat 
estan dirigits a detectar quines són les necessitats de les 
comarques i, des de la unió de tots els municipis, oferir 
progressivament més serveis que milloren la qualitat de 
vida dels ciutadans. 

Tal com es plantejava a l’inici, hem de ser capaços 
de dissenyar una estratègia de serveis que dinamitze la 
nostra zona amb la fi nalitat d’aconseguir que tots tinguem 
les mateixes oportunitats, en Madrid, en Barcelona, o en 
qualsevol dels pobles de la nostra Mancomunitat. 

OPINIÓ
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El Museu Alcoià de la Festa (*MAF) va viure en 2018 un 
any rècord pel que fa a la xifra de visitants, ja que fi ns a 
10.200 persones van gaudir del que ofereixen aquestes 

dependències que permeten viure la Festa de Moros i Cris-
tians tot l’any. Del total de visites, 5.428 persones van acudir 
formant part de grups, mentre que 4.772 ho van fer individual-
ment. El nombre de visitants de 2018 suposa el més elevat de 
la història del MAF, unes instal·lacions que es van inaugurar 
al novembre de 2006, i sumen 806 persones més que un any 
abans, la qual cosa suposa un increment del 8’5%, que ve a 
demostrar que les accions de dinamització que s’han posat en 
marxa, a iniciativa de la junta directiva de la institució festera, 
estan tenint èxit, la qual cosa es tradueix en un increment de 
persones que passen per les dependències del MAF. Per me-
sos, al capdavant es van situar l’any passat maig i abril, amb 
un total de 1.633 i 1.534 persones respectivament, així com 
novembre, amb 1.018 visitants.

El Museu Alcoià de la Festa va obrir les seues portes al no-
vembre de 2006 i a l’any següent, quan encara es vivia l’efecte 
d’unes noves instal·lacions, es van superar els 10.000 visitants 
en 72 persones. Mentrestant, en la resta d’anys, es van situar 
entre les 6.157 persones de 2007, i les 9.394 de 2017. Un 
any en què pràcticament no es comptabilitzen dades és 2012, 
perquè solament es registren quatre mesos, que són els que 
l’Associació de Sant Jordi va gestionar el Museu Alcoià de la 
Festa, ja que abans depenia de la Fundació Alcoi Pont de Cul-

MUSEU ALCOIÀ DE LA FESTA
Un any rècord de visitants

tures i va ser després de la seua dissolució quan el va assumir 
la institució festera i va passar a gestionar-lo.

Com s’apuntava, les accions dinamitzadores del MAF es-
tan donant resultats positius, i entre aquestes cal destacar la 
difusió que s’està donant al Museu Alcoià de la Festa de la 
mà del Premi Sant Jordi de Futbol Base, que va més enllà de 
les nostres fronteres perquè l’any passat va fer el salt inter-
nacional, van participar 1.200 promeses del futbol, i una part 
d’aquests va pernoctar a Alcoi. A més, es busca incidir en els 
escolars, treballant per a conéixer què demanden i què els pot 
interessar a l’hora de realitzar una visita a les instal·lacions del 
MAF, de cara a adaptar-se a les seues necessitats. Les dades 
de l’any passat referents a estudiants recullen que van acudir 
un total de 1.505 formant part de grups, i 1.962 estudiants ho 
van fer a títol individual.

Un visitant que arriba al MAF es troba amb l’essència de 
les Festes de Moros i Cristians en honor a Sant Jordi. Des d’in-
formació sobre el sant procedent de diferents parts del món, 
la música, el públic, les fi laes, el treball previ perquè la Festa 
lluïsca al carrer i els ofi cis que intervenen conformen les dife-
rents sales, alhora que en l’última planta és possible gaudir 
de la Festa amb dos audiovisuals impactants. A més, compta 
amb exposicions en el vestíbul i a la Sala Fernando Cabrera. 
Assenyalar que es tracta d’un museu adaptat perquè persones 
amb mobilitat reduïda i també invidents puguen gaudir de la 
visita.

Visitantes del Museu Alcoià de la Festa.

premsa comarcal valenciana

BALANÇ TURISME



ANUARI. Valencians 2018

54

BALANÇ TURISME

L’alcalde de Banyeres, Josep Sempere, ha destacat la in-
versió realitzada pel consistori en els últims anys per a po-
tenciar els diferents sectors econòmics en la població i, de 

forma particular, el treball realitzat en l’àmbit turístic.
“Hem creat una vil·la museística”, comentava, en al·lusió a 

les accions que s’han dut a terme al parc públic de “Vil·la Ro-
sario”, on és possible visitar tres enclavaments diferents en els 
quals es situen el Museu València del Paper, únic en l’àmbit del 
País Valencià i dels pocs d’aquestes característiques que hi ha 
en el territori nacional, espai que s’acaba d’adaptar a una ma-
quetació molt més moderna i dinàmica, d’acord amb les línies 
que caracteritzen als museus en l’actualitat; el Museu de l’Es-
pardenya, on es mostren particularitats d’un dels sectors econò-
mics que van caracteritzar a Banyeres en segles passats; i el 
recentment inaugurat Museu de la Farmàcia, molt particular, ja 
que resulta difícil trobar en l’àmbit de l’Estat una col·lecció d’ob-
jectes vinculats a aquesta temàtica com la que allí es mostra.

L’alcalde va destacar la “idiosincràsia i peculiaritat” d’aquests 
tres centres culturals que fa que siguen “quasi únics”, al que va 
sumar la proximitat del Museu Arqueològic, situat a pocs metres, 
a la torre medieval de la Font Bona; o el Museu Fester, aquest 
últim al Castell, monument en el qual no fa molt es van fer ex-
cavacions i es va descobrir un forn de calç, i que representa la 
principal atracció turística del municipi.

Però els aspectes monumental o museístic no són els únics 
atractius d’aquesta població. Estar a les portes de la Serra Ma-
riola brinda moltíssimes possibilitats al visitant. Ací es tracen re-
correguts que permeten endinsar-se en la serra i conéixer-la en 
profunditat. Banyeres és també punt de partida d’itineraris cap 
a la Fontanella, amb la Penya la Blasca com un dels destins 
més característics. “Tenim també la Ruta dels Molins, a la qual 
s’han millorat els accessos des de la Font del Sapo, amb l’àrea 
recreativa del Molí l’Ombria i el camí pels vells molins paperers, 
enclavat en una zona declarada Bé d’Interés Cultural. Igualment 
són de destacar les noves rutes que s’han obert cap al Molí 
l’Espenta, un lloc que estava ocult sota la vegetació, i al qual ara 
és possible accedir seguint un camí junt al Vinalopó. Així mateix 
en temporada alta serà possible visitar el Centre d’Interpretació 
del Riu Vinalopó, lloc enclavat a l’interior del Molí Sol en el qual 
s’expliquen les característiques d’aquesta zona fl uvial”.

L’àmbit gastronòmic ha sigut una altra de les apostes, amb 
participació en les últimes fi res “Alacant Gastronòmica” i la col·la-
boració d’empreses locals en aquest tipus d’esdeveniments. De 
fet, deia l’Alcalde, “productes com la nostra pericana, l’embotit, 
les pastes o l’herbero són cada vegada més coneguts”, mentre 
apuntava l’aposta realitzada pel sector privat en els últims anys 
en la creació d’allotjaments turístics: “en poc temps ha crescut 
el nombre de cases rurals, la qual cosa ha augmentat conside-
rablement la disponibilitat de places de pernoctació”.

El consistori ha invertit també en l’àmbit de la indústria, base 
principal de l’economia local, amb accions formatives com “Ban-

JOSEP SEMPERE alcalde de Banyeres

“Hem creat una vil·la museística”

yeres en positiu”, o inversions desenvolupades en l’àmbit dels 
polígons industrials, on s’han millorat serveis d’il·luminació, en-
tre altres. Relacionat amb la indústria i vinculat al turisme, Ban-
yeres “s’apunta” també al “turisme industrial”, una iniciativa, molt 
interessant per a l’Alcalde, que “potenciaria l’arribada de gent in-
teressada per conéixer com funciona una teixidoria, una fi latura 
o qualsevol classe d’empresa que volguera participar d’aquesta 
nova fórmula de turisme”.

Va assenyalar, fi nalment, la importància d’haver creat el 
“Consell d’Indústria i Promoció Econòmica, ens que pretén ser 
“nexe” entre els sectors econòmics: associacions d’empresaris, 
autònoms, comerciants, sindicats i els grups polítics municipals, 
i treballar juntament per la potenciació i desenvolupament de 
l’economia local.

Josep Sempere, alcalde de Banyeres.

■ Destaca la inversió 
realitzada per a potenciar els 
diferents sectors econòmics 
en la població i, de forma 
particular, en l’àmbit turístic
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Morella presenta un balanç turístic molt positiu del 2018, 
l’any del 54 Sexenni. El Castell ha rebut a quasi 95.000 
visitants i la zona d’autocaravanes ha superat les 3.000 

pernoctacions, la qual cosa suposa un 25% més que en l’any 
anterior. A més, durant els 10 dies de celebració del 54 Se-
xenni, la ciutat va rebre més de 150.000 visitants, encara que 
també destaca que l’ocupació s’ha repartit durant tot el 2018 
de manera que les visites han sigut més constants i continua-
des en este exercici. 

L’alcalde de Morella, Rhamsés Ripollés, ha destacat que 
“el 2018 ha sigut un bon any per a Morella amb un gran nom-
bre de visitants, sobretot durant els dies del Sexenni”. L’edil ha 
explicat que “més enllà del Sexenni, les dades han sigut molt 
positives durant tot l’any”. Finalment, ha comentat que “durant 
este 2019 també es preveu que l’afl uència de gent siga molt 
positiva amb les diferents activitats i congressos organitzats 
amb motiu que Morella és la capital de les zones de muntan-
ya”. 

L’oferta cultural i patrimonial de Morella inclou el Castell, la 
meravellosa Basílica Arxiprestal, amb el seu cor únic al món, 
les Torres de Sant Miquel, El museu Temps de Dinosaures i 
les pintures rupestres de Morella la Vella. Tanmateix cal des-
tacar que estos monuments han incrementat el nombre de vi-
sitants durant el 2018. Les Torres de Sant Miquel han superat 
les 10.000 visites, seguint la línia de l’any anterior. També el 
museu Temps de Dinosaures ha superat les 28.000 visites de 

Excel·lents xifres turístiques per 
a Morella l’any del 54 Sexenni

manera que la valoració del 2018 ha sigut molt positiva en tots 
estos emplaçaments. A més, durant este any 2019 s’espera 
arribar al visitant un milió del Castell des que Morella va recu-
perar la gestió del monument. Este any les visites al Castell de 
Morella han superat les 90.000, per tercer any consecutiu “la 
qual cosa és una dada molt positiva per a la ciutat” ha explicat 
Rhamsés Ripollés.

MORELLA, CAPITAL DE LES MUNTANYES
Morella és la capital de les zones de muntanya espanyoles 

durant el 2019. Es tracta  d’un projecte impulsat per l’Associa-
ció Espanyola de Municipis de Muntanya, esMontañas, i recol-
zat per la Diputació de Castelló, la Generalitat Valenciana i la 
Federació Valenciana de Municipis de Muntanya, el qual pre-
tén donar visibilitat als problemes de les zones rurals com per 
exemple la despoblació, així com realitzar debats per abordar 
aquests temes i realitzar activitats relacionades amb la mun-
tanya. D’esta manera, la ciutat acollirà diferents congressos i 
activitats durant l’any que atrauran visitants per a participar-hi. 

El futur també esdevé prometedor, perquè es troben molt 
avançades les obres de la carretera N-232 que eliminen per 
complet les revoltes del port de Querol, fent l’accessibili-
tat a Morella molt més fàcil. D’altra banda, el paratge de la 
Fàbrica Giner va a convertir-se en un Centre de Desenvo-
lupament i Acceleració Turística, de la mà de la Generalitat 
Valenciana. 

El Sexenni de Morella  està catalogat d’interés turístic nacional

Morella és la capital de les zones de muntanya espanyoles en 2019
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No hi ha res més imprescindible perquè un territori 
cresca i es desenvolupe que la unió, el sentiment 
d’una identitat comú, i  en aquest sentit la premsa 

local i comarcal té molt a dir. Aquesta premsa és la que ens 
acompanya de forma regular i la que ens apropa a la nostra 
realitat més pròxima creant eixe sentiment de pertinença a 
un nexe comú. Vivint una època de canvi constant, els hàbits 
i les formes de consum varien. Per aquesta raó és necessari 
destacar la gran capacitat que han tingut les 12 capçaleres 
que conformen l’Associació de la Premsa Comarcal 
Valenciana per adaptar-se a aquests canvis i continuar sent 
factors claus en la creació i cohesió de la identitat comuna i, 
per tant, de la vertebració del territori. 

El treball de la Mancomunitat de Municipis de la Vall 
d’Albaida es basa també en la cohesió dels 34 municipis 
que integren la comarca per a continuar creixent. La unió de 
tots els nostres recursos reverteix positivament al conjunt 
de la comarca. D’aquesta manera, compten ja amb més de 
30 anys d’història i s’hem convertit en tot un referent per a 
la resta de mancomunitats, sent la que amb més pressupost 
compta i la que a més persones dóna treball. Entre altres, 
la Mancomunitat possibilita la celebració d’esdeveniments 
culturals i esportius en tots els municipis, la seua promoció 
turística, el desenvolupament de programes de prevenció 
comunitària, la inserció sociolaboral de persones amb disca-
pacitat o els serveis d’arxiu i canera. A més, la Mancomunitat 
també ha sigut pionera amb el servei de gestió del fem i el 
seu propi Pla de Minimització de Residus.

Tots els serveis són importants, però el projecte Trèvol 
és sense cap dubte un dels nostres vaixells almirall. Des 
d’aquest es treballa per aconseguir la incorporació i integra-
ció al món laboral i social de les persones amb discapacitat. 
Un projecte pioner que, gràcies a la col·laboració i aposta 
de la Mancomunitat i les famílies de les persones usuàries, 
sempre ha anat per davant dels serveis socials i altres insti-

La cohesió com a ferramenta 
imprescindible per 
al desenvolupament

Vicent Gomar
PRESIDENT DE LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE LA VALL D’ALBAIDA

tucions. Tot aquest treball per les persones s’ha vist recompen-
sat, per exemple, amb la posada en marxa del Centre d’Atenció 
Primerenca amb una capacitat de prestació de servei de fi ns a 
70 persones.

Un altre dels compromisos d’aquesta Mancomunitat és la 
promoció de la Igualtat. El passat any es va crear una nova 
àrea amb l’objectiu de dotar de ferramentes i recursos als 34 
municipis de la comarca per tal d’erradicar la xacra de la violèn-
cia masclista i aconseguir canviar la societat en la qual vivim 
per a transformar-la en una més justa. L’Àrea d’Igualtat treballa 
coordinant i liderant projectes de promoció de les dones i de 
defensa dels seus drets mitjançant projectes, accions formatives 
i activitats encaminades a assolir la plena igualtat de gènere i a 
visibilitzar a les dones en tots els àmbits de la societat. 

Només així, treballant per a les persones i prestant serveis 
als nostres veïns i veïnes aconseguirem eixa unió i força que 
ens permetrà continuar desenvolupant-nos com a territori. Una 
evolució que de segur la premsa comarcal hi estarà per a regis-
trar e il·lustrar.

OPINIÓ

Compten ja amb més 
de 30 anys d’història i 
s’hem convertit en tot un 
referent per a la resta de 
mancomunitats, sent la que 
te més pressupost i la que a 
més persones dóna treball.
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Dins del calendari programat de visites guiades en 2018, 
Cocentaina va oferir quatre rutes diferents que van om-
plir els caps de setmana de la temporada, aportant més 

de 1700 participants procedents, principalmente, de diferents 
llocs de les províncies de València i Alacant. Les diferents rutes 
es van dividir en dues modalitats principals: el turisme cultural, 
i el turisme actiu.

En l’àmbit de turisme cultural, es van realitzar visites teatra-
lizadas, que van incloure el Palau Comtal en el seu recorregut, 
i que van mostrar als visitants diferents passatges de la història 
local. També es van fer visites, amb minibús inclòs, als castells 
de Penella i Cocentaina, que a part de la visita panoràmica, 
van accedir als dos recintes històrics.

La temàtica de turisme actiu, es va cobrir, d’una banda, 
amb visites guiades de senderisme botànic en els voltants de 
la població, però aprofi tant el recorregut senderista PRV-37, 
dins del Parc Natural de Serra Mariola. D’altra banda, es va es-
trenar una altra activitat de tall esportiu, com les rutes de cicle 
turisme BTT amb bicicletes elèctriques, visitant diferents llocs 
del municipi, en una ruta que arribava fi ns a l’ermita i Castillo 
de Penella, després de partir del casc històric.

Per a enguany, a partir d’abril, s’iniciarà la nova temporada 

que mantindrà les visites senderistes i ciclistes i la vista tea-
tralizada, i inclourà una nova amb la temàtica de les festes de 
Moros i Cristians, visitant el museu de festes i diferents esce-
naris relacionats amb les mateixes. Podrà trobar més informa-
ció en l’ofi cina de turisme local cridant al telèfon 96 559 01 59, 
i proximament a la web turismococentaina.com

1.700 persones 
participen en les rutes 

guiades per Cocentaina

premsa comarcal valenciana
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Els principals indicadors del sector 
turístic tanquen 2018 en positiu

En 2018, els principals indicadors d’evolució del sector turís-
tic valencià se situen en positiu, per damunt de la mitjana 
de destinacions espanyoles, a excepció de les pernocta-

cions extrahoteleres, a causa de l’evolució dels apartaments 
gestionats per empreses; no obstant això, l’evolució del conjunt 
de l’allotjament de lloguer, basada en les enquestes a la deman-
da, és positiva, al mateix temps que l’oferta d’habitatges segons 
el Registre de Turisme va créixer un 18%; el nombre de pernoc-
tacions en càmpings ha crescut un 8,1% i en allotjament rural un 
3,4%, segons refl ecteix el balanç turístic valencià 2018

La demanda estrangera en tot tipus d’allotjament ha crescut 
un 3,2% en nombre de turistes i un 4,9% en despesa total fi ns 
a desembre i la demanda nacional s’ha incrementat un 4,9% en 
nombre de viatges i un 7,4% en despesa total fi ns a setembre.

L’evolució de l’ocupació també ha sigut positiva, el nombre 
mitjà d’afi liats en les branques d’Hostaleria i Agències de Viatge 
fi ns a desembre, ha crescut un 4,2% interanual.

El Regne Unit es manté en nombre de turistes (0,7%) i creix 
en nombre de pernoctacions (5%) i despesa (3,9%); també mos-
tren estabilitat en nombre i increment en despesa els emissors 
francés i nòrdic.

L’enquesta sobre viatges dels residents el nombre de per-
noctacions en allotjament de mercat creix un 4,9%, destaca 
l’evolució de l’allotjament de lloguer (12,3%), decreix el nombre 
de pernoctacions en segones residències (-1,3%) i en habitat-
ge de familiars i amics (-7,4%). El nombre de pernoctacions en 
establiments hotelers ha crescut de forma generalitzada en les 
diferents zones turístiques, a excepció de Benidorm i el litoral de 
Castelló.

La demanda extrangera creix un 3,2% i la nacional un 4,9%
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Evolució demanda hotelera per zones
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867 intervenciones de los 
bomberos en zona de La Montaña

Los bomberos de la Zona Operativa 
de la Montaña del Consorcio Pro-
vincial son los sucesores de un his-

tórico servicio operativo del que nos re-
montaremos hasta 1862, que es desde 
cuando está documentada la existencia 
de este cuerpo con el Ayuntamiento de 
Alcoy. Posteriormente, en 1915, es cuan-
do la compañía de seguros Unión Alco-
yana construyó el antiguo parque. Así, 
llegamos al tiempo actual, en el que exis-
te un parque principal, ubicado en Co-
centaina, limítrofe con Alcoy, y otro, auxi-
liar, situado en Ibi. Ambos pertenecientes 
al Consorcio Provincial de Bomberos.

Hoy día, los efectivos de esta zona 
cuentan con la Asociación Deportivo y 
Cultural de Bomberos de la Montaña, 
donde se agrupan tanto efectivos en ser-
vicio como otros ya jubilados.

El municipio de Alcoy alberga, ade-
más el Museo de Bomberos (Muboma, 
Carrer Alcasseres, 64. Alcoy) donde se 
pueden visitar auténticas joyas históricas 
que ayudan a explicar la historia de este 
prestigioso cuerpo de bomberos.

Actualmente, la Zona Operativa del 
Consorcio Provincial de Bomberos en La 
Montaña cuenta con 87 efectivos, de los 
que 58 conforman el servicio operativo 
del Parque Principal, y 29, del auxiliar.

La zona Operativa está dirigida por 
el subofi cial Miguel Montero, que hace 
unas semanas ha tomado el relevo a An-
tonio Córdoba, quien continúa ligado a 
este ámbito geográfi co desde su nuevo 
desempeño como coordinador de incen-
dios forestales del Consorcio Provincial.

A estos responsables se suma, en 
puesto de nuevo cuño, Santiago Ivars, 
que es el primer sargento del Parque 
Auxiliar de Ibi. El objeto esencial de esta 
nueva jefatura es efectuar labores de 
coordinación con el parque principal a fi n 
de optimizar los procedimientos en caso 
de intervención.

Se trata de una innovación necesa-
ria por cuanto los bomberos de la Zona 
Operativa de la Montaña han atendido 
sólo durante 2018 un volumen de 867 in-
tervenciones, lo que supone un 10,24% 
del total de intervenciones de los bombe-
ros del Consorcio (8.460) en ese mismo 
periodo de tiempo.

Ambos parques (Cocentaina e Ibi) se 
mantienen abiertos 24 horas al día du-
rante los 365 días del año y dan servicio 
a 34 municipios. El mayor número de in-
tervenciones en 2018 se produjo en Al-
coy (371), seguido de Ibi (118), Cocentai-
na (87) y Muro (47). Es decir, que estos 
cuatro municipios aglutinan 623 interven-

ciones o, lo que es lo mismo, el 71,85% 
del total. 

Si bien inicialmente fueron los incen-
dios industriales de gran importancia, 
hoy día, su cifra se ha reducido conside-
rablemente. En 2018, fueron 15 las inter-
venciones por este motivo. 

En este sentido, los bomberos del 
Consorcio desarrollaron 121 interven-
ciones en medio natural originadas por 
incendios forestales, rurales o de vege-
tación. Otras 102 intervenciones fueron 
causadas por incidencias relacionadas 
por el tráfi co. Agrupamos aquí, los acci-
dentes con atrapados, heridos, peligro 
en vía e incendios de vehículo.

Una tipología creciente y común a to-
das las zonas operativas la constituyen 
las aperturas de puerta (77), al igual que 
las intervenciones motivadas por daños 
en el mobiliario urbano, esencialmente 
incendios de contenedores, que en 2018 
fueron 95. Superior incluso a los incen-
dios en vivienda (64).

SUPERFICIES DE ATERRIZAJE DE 
EMERGENCIA 

Además, el Consorcio Provincial de 
Bomberos trabaja actualmente en la 
construcción de cuatro superfi cies de 
aterrizaje de emergencias. La iniciativa 
parte como respuesta a un problema. Se 
trata de mejorar la isócrona o tiempo de 
llegada a cada emergencia en una zona 
operativa en que las distancias son im-
portantes. Las futuras superfi cies de ate-
rrizaje de emergencias estarán abiertas 
a todos y cada uno de los dispositivos 
relacionados con las emergencias que 
las necesiten (Sanidad, Guardia Civil, 
Policía…, y por supuesto bomberos), si 
bien su fi nanciación correrá a cargo del 
propio Consorcio. Por lo que respecta 
a La Montaña, serán cuatro. Y estarán 
ubicadas en los términos de Alfafara, 
Benifallim, Fageca y Planes. Además, el 
Consorcio está trabajando con el Ayunta-
miento de Alcoy para generar una quinta 
superfi cie de aterrizaje en los terrenos 
anexos al actual parque, con uso priori-
tario para los bomberos.

El Consorcio de Alicante proyecta superfi cies de aterrizaje de emergencia 
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L’incendi de Llutxent arrasa 
3.270 hectàrees

Al voltant de 2.600 persones hagueren de ser desallotjades de les seues 
cases arran de l’incendi que es va declarar a la localitat de Llutxent al mes de 
juliol. L’incendi, provocat per un raig, va cremar 3.270 hectàrees de superfície 
en set municipis valencians. Es calcula que 220 habitatges foren afectats per 
les fl ames, moltes d’elles a Gandia, on els desperfectes pel foc es xifraren en 
400.000 €. Després de la catàstrofe el govern central va declarar l’àrea com 
a zona d’emergència, a més d’anunciar la inversió d’1,4 milions d’euros per a 
restituir l’entorn. Una xifra sumada als 600.000 € aprovats pel Consell de la Ge-
neralitat Valenciana.

La secció segona de l’Audiència Provin-
cial de València donava en desembre per 
conclosa la instrucció de l’accident de metro 
registrat a València el 3 de juliol de 2006, on 
van morir 43 persones i altres 47 va resul-
tar ferides. La decisió, contra la qual no cap 
recurs, confi rmava la decisió de la jutgessa 
instructora, desestimant així l’apel·lació del 
Ministeri Fiscal. A més l’Audiència denegava 
la pràctica d’una nova pericial sobre l’acci-
dent, després que el Tribunal no apreciara 
raons que justifi caren la repetició de les peri-
cials practicades fi ns al moment.

La notícia venia acompanyada setma-
nes abans per la petició del Ministeri Fiscal 
d’atorgar penes de presó de 3 anys per a 
l’exgerent de Ferrocarrils de la Generalitat 
Valenciana i per als altres set processats en 
la causa.

L’Audiència de 
València dóna 
per conclosa la 
instrucció per 
l’accident de metro
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La fl ota de l’Aquarius desembarca a 
València amb 630 immigrants

La crisi humanitària que s’ha viscut l’estiu de 2018 al mar Mediterrani escrivia 
a València un dels seus episodis més recordats, tot després que 630 immigrants 
aplegaren al port valencià amb l’Aquarius -un buc humanitari de l’ONG SOS Mé-
diterranée- i altres dos vaixells italians. L’arribada va tenir lloc el 17 de juny, des-
prés dels 8 dies de travessia pel Mediterrani en què Itàlia i Malta no van autoritzar 
el desembarcament dels tres vaixells. El primer d’ells a atracar fou l’italià Datillo, 
amb 274 immigrants a bord; seguir per l’Aquarius amb 106; i fi nalment les 250 
persones en el buc de la marina italiana Oirone.

Una vegada arribats a València els immigrants –procedents de 31 països- dis-
posaren d’un permís d’estança de 45 dies atorgat per Govern central. Després 
d’aquest termini es calcula que 608 demanaren asil a Espanya. 

El pesquer Madre de Loreto de Santa 
Pola va rescatar a fi nals de novembre 11 mi-
grant a les costes africanes de Líbia. Al llarg 
de 10 dies el vaixell va haver d’interrompre 
la seua ruta amb els migrants a bord, i en-
cara que el capità del vaixell va manifestar 
la voluntat de tornar a la península amb els 
migrants a bord, aquests van ser fi nalment 
desembarcats en l’illa de Malta. 

La seguretat i salut dels migrants i la tri-
pulació fou un dels aspectes determinants 
perquè el capità del pesquer alacantí de-
cidís tornar a Espanya, desoint així les in-
dicacions del president del Govern, Pedro 
Sánchez, que va instar-lo a complir les lleis 
internacionals i dirigir-se al port més segur i 
pròxim. D’altra banda, l’ONG Open Arms va 
criticar que l’ordre del Govern espanyol de 
dirigir l’embarcació a Malta haguera arribat 
“tard, malament i sense escrúpols. Jugant 
amb la seguretat de les persones”.

Un pesquer de 
Santa Pola rescata
11 migrants en aigües 
de Líbia
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L’IVAM obri en Alcoi la seua 
primera subseu fora de València

Un acord a tres bandes entre l’Institut 
Valencià d’Art Modern (IVAM), l’Ajun-
tament d’Alcoi, i la Fundació CAM tor-

nava a dotar de vida el Centre d’Art d’Alcoi, 
set anys després del seu tancament. Aques-
ta primera seu de l’IVAM fora de la  capital 
valenciana era estrenada en novembre amb 
tres exposicions, cadascuna gestionada per 
una de les tres institucions involucrades en 
el projecte. D’una banda ‘Orígens’, a càrrec 
de la Fundació CAM; una exposició dedicada 
a Eusebio Sempere, gestionada per l’IVAM; i 
una factoria per a joves creatius coordinada 
per l’Ajuntament d’Alcoi.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, 
va dir durant la inauguració que el Centre 
d’Art d’Alcoi (CADA) és un espai que reforça 
els vincles d’aquesta localitat amb l’art i la 
cultura i que preten convertir a Alcoi en refe-
rent en tots dos camps.

El titular de Cultura, Vicent Marzà ha 
apostar per que aquest centre “tinga la seua 
singularitat i la seua pròpia capacitat de pro-
jectar”, per la qual cosa va subratllar que és 
un bon exemple de treball del Consell per 
“vertebrar la cultura per a democratitzar-la 
encara més”.

Acord a tres bandes: IVAM, Ajuntament d’Alcoi i Fundació CAM
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El president Puig durant l’acte inaugural.

L’extrema dreta posa traves 
a dos espectacles humorístics 
en València

Les funcions de l’humorista Dani Mateo i dels integrants 
de la revista satírica ‘Mongolia’ han estat ben a prop de ser 
cancel·lades a causa de les amenaces del partit d’ultradreta 
España 2000.

L’actuació de Mateo “Nunca olvidaremos” prevista per a no-
vembre al Teatre Olympia va ser cancel·lada després que el 
grup d’ultradreta anunciés una concentració a les portes del 
teatre el dia de la representació. Aquesta situació va motivar 
que l’alcalde de València, Joan Ribó oferira les instal·lacions 
del Palau de la Música perquè la representació tinguera lloc 
allí el 9 de febrer.

Amenaces similars van rebre el duo còmic format per Edu 
Galán i Darío Adanti, qui a pesar de les amenaces van dur a 
terme l’espectacle ‘Mongolia sobre hielo’ a l’Espai Rambleta. 
El ministre espanyol de cultura, el socialista José Guirao, es va 
reunir amb els dos humoristes per a mostrar-los el seu suport.

El Quartet Quiroga, en la modalitat d’Interpretació, i l’alcoià 
Javier Darias, en la modalitat de Composició, han sigut guar-
donats amb els Premis Nacionals de Música corresponents a 
2018. Aquests premis, que concedeix anualment el Ministeri 
de Cultura i Esport, estan dotats amb 30.000 euros cadascun.

El jurat ha resolt concedir el premi a Javier Darias Payá “per 
la qualitat i solidesa de la seua obra, per la seua dilatada trajec-
tòria en l’àmbit de la creació, per la seua important faceta d’in-
vestigador musical amb la publicació de signifi catius estudis a 
l’entorn de les teories ‘escalísticas’ (Lepsis I, Lepsis II, Estudis 
i classifi cació de les maneres o les transposicions limitades en 
la teoria ‘escalística’).

Així mateix, han valorat “la seua labor al capdavant de l’Es-
cola de Composició i Creació Artística (ECCA), que acaba de 
celebrar la seua 30º aniversari, i en la qual s’han format diver-
ses generacions de compositors”.

El compositor Javier Darias obté 
el premi Nacional de Música per la 
seua faceta d’investigador musical
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Un president del govern espanyol participa per 
primera vegada en els actes del 9 d’octubre

La visita de Pedro Sánchez a la capital del Túria el passat 9 d’octubre va su-
posar la primera participació d’un president del govern espanyol en els actes ins-
titucionals de la diada valenciana. Sánchez afi rmava dies abans de la cita que es 
tractava d’un gest simbòlic que “constata que el Govern d’Espanya és un aliat de la 
Comunitat”. El que no va ser novetat però foren els incidents que es registren cada 
9 d’octubre a València, aquest any amb la imputació de 24 persones d’ideologia 
feixista per la persecució i agressió a participants i periodistes que cobrien l’acte.

La Conselleria de Cultura ha desig-
nat als municipis de Sagunt i Potries com 
a Capitals Culturals Valencianes (CCV) 
2018/2019, un segell anual que pretén po-
tenciar i difondre la cultura valenciana. Les 
dues capitalitats comptaran per part de la 
Generalitat amb almenys una exposició, 
una trobada del sector cultural i activitats 
de les tres àrees que conformen l’Institut 
Valencià de Cultura: Arts Escèniques, Mú-
sica i Cultura Popular, i Audiovisuals i Ci-
nematografi a.

La novetat d’aquesta edició és que 
s’han triat dues capitalitats per part de 
Cultura de la Generalitat, una de més 
de 5.000 habitants i una de menys de 
5.000 habitants. “Considerem que això 
és important per a mostrar que la poten-
ciació cultural es pot fer des de qualse-
vol lloc”, ha destacat el conseller Vicent 
Marzà. 

Sagunt i Potries han 
sigut triades per a ser 
capitals culturals
valencianes 2018/19
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La marató de València bat tots els rècords
La mitja marató i la marató València Trinidad Alfonso EDP han batut el seu rècord 

d’inscrits. Els organitzadors i l’ajuntament de València confi rmen que la carrera ha sigut 
la millor prova d’Espanya i una de les millors del món.

Els de participació no han sigut els únics rècords superats, perquè Leul Gebreselas-
sie ha destrossat del Maraton de València amb un temps de 2 h 04′ 31″’ després d’una 
veloç carrera. Sammy Kitwara era fi ns a l’edició del 2018 el posseïdor del millor temps. 
D’altra banda, l’atleta etíop Ashete Dido va ser la guanyadora de la categoria femenina 
amb un temps de 2 h 21:13, amb el qual també superava el millor registre de la carrera 
valenciana, establit fa dos anys en 2.24.48.

Paco Borao, president de la SD Correcaminos i organitzadora tècnica de la prova, va 
assegurar que la marató “sense dubte”; ja era el millor d’Espanya i que el que s’ha fet 
enguany “ha sigut refrendar-lo”. 

El València va obtindre la clas-
sifi cació per a la Lliga de Cam-
pions al fi nal de la passada Lliga. 
Els blanc-i-negres han tornat a la 
màxima competició continental tres 
anys després, culminant així un 
any magnífi c any a les ordres de 
Marcelino.

Per part seua, el Vila-real va 
aconseguir la classifi cació per a ju-
gar una vegada més una competició 
europea, en aquest cas en la Euro-
pa League, la qual cosa suposa que 
ho ha fet per tretzena vegada en els 
díhuit anys que porta en la màxima 
categoria del futbol nacional.

Assenyalar que el València va ser 
eliminat en la fase de grups i el Vi-
la-real segueix en competició.

Valencia CF i 
Villareal es van 
classifi car per a 
competicions 
europees
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