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El paper del nostre paper
La desaparició dels mitjans de 

comunicació de paper a mans de la 
revolució d’internet s’ha desvetlat 

com un gran mite. Al mateix nivell que 
aquell que situava el fi nal de la ràdio 
per obra i gràcia de l’eclosió de les 
pantalles de televisió. La premsa de 
paper està viva. Potser malferida. Però 
amb present i futur. Obligada a una 
profunda transformació i adaptació als 
canvis d’hàbits i de consum. Però, amb 
l’oportunitat de guanyar el seu espai. 
De consolidar el seu propi nínxol. De 
recuperar, tal volta, part del seu esperit 
fundacional del segle XVIII i posar-lo al 
dia en aquesta tercera dècada del XXI. 

Dins d’aquest àmbit, la premsa 
comarcal representa la connexió més 
directa i pròxima amb les comunitats 
locals a les quals dona servei. La glo-
balització de la informació que permet 
internet no ha suposat la fi  de l’interés 
per tot allò que passa al nostre voltant. 

Les notícies més pròximes continuen 
ocupant una prioritat destacada entre 
els nostres veïns i veïnes. Comprendre 
el que passa més a prop de nosaltres 
ens ajuda a entendre el món. 

A més, des del punt de vista de la 
transformació econòmica que estan 
vivint els mitjans de comunicació, l’es-
tructura pròpia de les empreses que n’hi 
ha al darrere d’aquestes iniciatives de 
comunicació, facilita una adaptació més 
ràpida i efectiva als reptes i exigències 
que hui en dia es demanden.

Les nostres són empreses que 
han demostrat tindre una gran resi-
liència. Els nostres mitjans han provat 
ser creditors d’una gran capacitat per 
suportar els canvis. Els nostres mitjans 
resisteixen. Estan i estaran. Encara 
que s’anuncien nous tsunamis. Perquè 
es deuen, precisament, a les seues 
comunitats locals on estan incardinats. 
Perquè la gent de les comarques també 

està i estarà. 
Potser moltes institucions encara 

no acaben de reconèixer el paper del 
nostre paper. Som una gran ferramenta 
per connectar i vertebrar els territoris. 
Es parla molt de la gent i de la ciutada-
nia. I la premsa comarcal, la premsa de 
proximitat, crea la cohesió necessària 
entre les comunitats on es troba implan-
tada. Perquè, com s’ha fet palès a l’any 
electoral de 2019, als nostres mitjans, 
als nostres periòdics, és on s’han 
confrontat les idees i els debats, on els 
veïns i veïnes han pogut conèixer millor 
les propostes que tenien els alcaldables 
que aspiraven a governar-los. Ens hem 
convertit en fòrums i àgores per discutir 
els projectes que es presentaven per als 
nostres territoris. Només per aquesta 
funció social ja podem sentir complit el 
nostre paper com a garants de la plurali-
tat i la democràcia a les comunitats dels 
nostres territoris. 

Les notícies més pròximes continuen ocupant una prioritat 
destacada entre els nostres veïns i veïnes. Comprendre el que 
passa més a prop de nosaltres ens ajuda a entendre el món.  “

Santiago Sanchis Mullor
PRESIDENT DE L’ASSOCIACIÓ DE LA PREMSA COMARCAL VALENCIANA 
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L a premsa comarcal cada dia, durant anys, ha fet 
costat a la gent a peu de carrer, al servei d’una 
part molt important de la nostra Comunitat. Les 

diferents capçaleres representades este anuari mostren 
el dinamisme i la fortalesa d’un dels grans pilars del món 
de la informació a la Comunitat Valenciana.

Els diaris comarcals són un bon element de 
vertebració la nostra societat i donen veu a ciutats 
i pobles d’una gran importància dins del conjunt de 
la nostra terra. Un dels seus grans actius és la seua 
connexió directa amb el nostre territori. Les dones i 
els homes que heu impulsat els mitjans comarcals heu 
demostrat que es pot fer periodisme de qualitat als llocs 
on sorgeix la notícia, amb professionalitat i ganes de 
millorar cada dia.

Les noves tecnologies han millorat la difusió de la 
premsa comarcal i han multiplicat la seua base de lectors, 
obrint-se a nous continguts. El periodisme local té ara 
mitjans tècnics per superar els problemes de distribució 
i arribar a lectors en qualsevol part del món, sense 
fronteres.

Tenim a les nostres comarques professionals de gran 
nivell en uns mitjans que competeixen amb èxit amb 
altres de gran difusió i d’altres àmbits. La clau és la seua 
capacitat de connectar amb les múltiples dimensions 
d’una societat com la nostra, diversa, plural i avançada. 
Una Comunitat Valenciana innovadora, cohesionada i 
participativa necessita de bons mitjans de comunicació, 
i la premsa escrita és una peça fonamental del nostre 
panorama informatiu.

La premsa comarcal s’ha fet un lloc al costat de la 
gent, parlant de temes rellevants i demostrant dia a dia 
el valor del periodisme honest i de qualitat. Ha posat 
de manifest que els ciutadans demanen mitjans de 
comunicació innovadors i rigorosos i que el periodisme 
rigorós i sensible als problemes i a les demandes socials 
serà sempre escoltat per ciutadans que no tenen prou 
amb visions simplistes o interessades.

Una societat lliure necessita mitjans informatius propis 
per difondre la seua veu pròpia. La Comunitat Valenciana 

Una imatge fi del del 
que en realitat som

Ximo Puig 
PRESIDENT DE LA GENERALITAT VALENCIANA

OPINIÓ
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està conformada per una gran xarxa de ciutats, amb una 
marcada personalitat i amb uns caràcters diferencials que tots 
podem reconéixer. Això, lluny de ser un problema, constitueix 
un gran actiu que conforma la identitat col·lectiva del nostre 
poble valencià.

La premsa comarcal ha descrit a diari uns anys decisius 
per a la nostra Comunitat, amb canvis que han significat un 
gran punt d’inflexió per al nostre poble. Les seues pàgines 
han acollit diferents opinions polítiques i grans debats 
ciutadans i ens han alertat de l’existència de problemes i 
disfuncions que afectaven a moltes persones. Un bon grup de 
periodistes heu articulat nous estats d’opinió, transmetent-nos 
unes visions plurals dels temes polítics i afavorint una major 
implicació de la societat amb els afers públics.

La premsa comarcal ha fet molt per a refer la nostra imatge 
i projectar a l’exterior una imatge real del que som, un poble 
honest, creatiu i emprenedor, que treballa per aconseguir un 

futur millor per tots. La gent que exerceix l’ofici de periodista 
als pobles i a les ciutats, a peu de carrer, té molt que aportar 
en un esforç que és indispensable per a la nostra Comunitat.

Els mitjans periodístics d’àmbit local i comarcal, heu difós 
una imatge fidel del que en realitat som.

Heu descrit cada dia fets tangibles, obres, projectes i 
serveis, i també problemes i queixes. Heu fet costat als 
col·lectius socials i heu crescut fent servir les armes del 
millor periodisme. En el futur continuareu amb rigor retratant 
la realitat d’una Comunitat cohesionada i solidària que és la 
suma de les aportacions de tots els seus integrants.

Des de les pàgines de l’anuari ‘Valencians’ vull transmetre 
la meua enhorabona a totes les persones que treballeu a la 
premsa comarcal de la Comunitat Valenciana, i animar-vos 
a seguir consolidant una magnífica trajectòria al servei d’una 
Comunitat Valenciana que vol guanyar un futur millor sense 
deixar a ningú al marge, amb confiança i seguretat.

premsa comarcal valenciana

        La premsa comarcal s’ha 
fet un lloc al costat de la gent, 
parlant de temes rellevants i 
demostrant dia a dia el valor del 
periodisme honest i de qualitat.

Els diaris comarcals són 
un bon element de vertebració 
de la nostra societat i donen 
veu a ciutats i pobles d’una gran 
importància de la nostra terra.

““
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L a nueva década a la que nos conducirá 
con expectación el año 2020 nos 
plantea, irremisiblemente, retos sociales, 

ambientales, sanitarios y demográfi cos a 
nivel global. Uno de los mayores desafíos 
es, sin duda, el respeto y preservación de 
nuestro entorno y del legado ambiental 
que hemos de transferir a las nuevas 
generaciones. Como ciudadanos, nuestra 
obligación nos lleva a tomar conciencia de 
la trascendencia que el medio natural y 
rural tiene en la supervivencia de nuestras 
tradiciones y de la esencia mediterránea 
que nos imbuye, por lo que hemos de 
estructurar acciones que, a nivel personal 
y también institucional, perpetúen y 
protejan este patrimonio. Como punto de 
partida indiscutible, no solo es necesario 
salvaguardar esta herencia paisajística y 
monumental, sino que debemos afanarnos 
en reordenar espacios, ciudades y hábitats 
para facilitar y optimizar la calidad de vida 
de las personas y las relaciones, tanto 
entre ellas como a nivel administrativo 
e institucional, en un quid pro quo de 
oportunidades y avances sociales.  

Desde la Diputación de Alicante 
hemos considerado con el máximo rigor 
la importancia de fomentar y apostar por 
la transparencia y por la proximidad con 
los ciudadanos para hacerles partícipes 
de la toma de decisiones, compromisos 
públicos y servicios que gestionamos. 
La gobernanza es un valor en alza 
que pone en el epicentro de nuestras 
acciones institucionales a las personas, 
proporcionándoles un mayor conocimiento 
de cuanto les atañe, así como una 
intervención más activa. Involucrar 
directamente a la población también es 

Alicante encara el futuro con 
optimismo y predisposición 

Carlos Mazón
PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE

OPINIÓ
ANUARI. Valencians 2019
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       Estamos al lado de nuestros 
141 alcaldes y alcaldesas, y de 
sus corporaciones locales, para 
seguir haciendo grande nuestro 
territorio y fortaleciendo nuestros 
atractivos.

La provincia de Alicante se 
ha convertido en los últimos años, 
gracias al esfuerzo y visión de 
nuestros sectores productivos, 
empresarios y autónomos, en 
locomotora económica nacional. 

““
facilitarle su cotidianeidad en cualquiera de 
los contextos sociales que le afecta y, en esa 
línea, trabajamos para potenciar los destinos 
turísticos inteligentes, teniendo en cuenta 
que la Costa Blanca es, por segundo año 
consecutivo, la primera provincia elegida por 
los viajeros españoles en temporada baja y 
que el Aeropuerto Alicante-Elche ha batido su 
propio récord en 2019 con más de 15 millones 
de pasajeros. Con estas premisas, nuestra 
minuciosa elección por la innovación, el 
desarrollo sostenible –ambiental, económico, 
social y cultural-, la accesibilidad y la 
calidad de las experiencias es clave para 
implantar progresiva y definitivamente un 
modelo que mejore la competitividad y la 
corresponsabilidad turística y que revalorice 
los recursos y productos. 

Como administración más cercana a los 
ayuntamientos, para la Diputación de Alicante 
la municipalidad es prioritaria en nuestra 
estrategia política, pues constituye el eje 
vertebrador del territorio y nos permite implantar 
modelos colaborativos con otras instituciones, 
órganos y entes con el fin alcanzar acuerdos 
que beneficien al conjunto de la sociedad. Esto 
conlleva amplitud de miras, valoración de todas 
las perspectivas y vías de acción posibles, así 
como la elección de actuaciones que generen 
consenso y progreso.  

La provincia de Alicante se ha convertido en 
los últimos años, gracias al esfuerzo y visión 
de nuestros sectores productivos, empresarios 
y autónomos, en locomotora económica 
nacional. No obstante, esta habilidad 
dinamizadora y garantista debe contar con 
el respaldo inversor e infraestructural de 
los gobiernos autonómico y central, porque 
hemos de seguir avanzando juntos en nuestro 
progreso mediante enfoques integrales y 
transversales que posicionen el territorio a la 
vanguardia innovativa de España. Tenemos 
capacidad, medios y personas competentes 
para lograrlo. 

La Diputación de Alicante ejerce, en 
esta senda de futuro, como plataforma 
de impulso y de altavoz de todos los 
alicantinos para seguir reclamando al 
Estado y a la Generalitat Valenciana la 
financiación que nos corresponde según 
nuestra aportación al PIB nacional. Urge 

completar nuestra red de 
infraestructuras y seguiremos 
apuntalando las demandas 
hídricas de nuestros regantes y 
agricultores con el objetivo de 
reclamar agua trasvasada en la 
cantidad y calidad necesarias 
para la supervivencia del sector. 

Estamos al lado de nuestros 

141 alcaldes y alcaldesas, y de 
sus corporaciones locales, para 
seguir haciendo grande nuestro 
territorio y fortaleciendo nuestros 
atractivos. La unión hace la 
fuerza y la provincia de Alicante 
está más fuerte que nunca y 
encara el futuro con optimismo y 
predisposición. 
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Un día triste en Ontinyent por los 
devastadores efectos de la DANA 

Los vecinos de Ontinyent, y especialmente los de la Cantereria, no olvidarán la 
fecha del 12 de septiembre de 2019. Aunque estaba anunciada la llegada de 
una DANA (popularmente conocida como Gota fría), los efectos del temporal 

fueron mucho más devastadores de lo previsto. Así, a medida que avanzaba la 
noche de este fatídico día, fueron muchos los ontinyentins que perdieron el sueño 
al escuchar la fuerza de la lluvia y el abundante aparato eléctrico que la acompañó. 

El principal punto de atención fue el de la Cantereria, zona a nivel del río, que 
se desbordó. El agua empezó a inundar las viviendas, de tal manera que fue nece-
sario un operativo especial para rescatar a las familias, algo que no fue posible por 
la entrada principal de las casas, sino que se tuvo que hacer por la parte trasera 
de las viviendas, ascendiendo un ribazo que da a una parte más alta en el Tirador. 
Fueron unas horas en las que se vivieron momentos de mucho nerviosismo.

Las cifras de la DANA superaron a otros diluvios históricos que la ciudad había 
padecido siglos atrás. La imagen del Pont Vell, con el agua casi a punto de tapar 
sus ojos, quedará en la memoria de la ciudadanía. Afortunadamente, el puente so-
portó la fuerza del agua, algo que no ocurrió en la vecina localidad de Aielo de Mal-
ferit, que vio cómo el “pont d’allà baix”, del siglo XVI, quedaba totalmente destruido.

Paralelamente, otra zona de a ciudad, la situada en la zona de Benarrai también 
sufrió graves inconvenientes por la lluvia, con cocheras anegadas y la calle Enric 

MARIA REIG

DIRECTORA DE LOCLAR

El río Clariano se desbordó con efectos castastróficos para algunas viviendas.

Vecinos siendo rescatados de sus viviendas.

ANUARI. Valencians 2019
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Valor convertida en una auténtica piscina.
Con el paso de las horas fueron saliendo a la luz los nume-

rosos desperfectos en infraestructuras y en muchos caminos 
de la ciudad, en algunos casos, con unos daños muy graves 
que obligaron a buscar alternativas, ante la imposibilidad de 
una reparación inmediata.

También el colector que conduce las aguas industriales y 
las fecales a la depuradora sufrió importantes daños, que obli-
garon en los días posteriores a una primera reparación de ur-
gencia para evitar el vertido de las aguas y que a medio plazo 
requerirá una intervención cifrada en unos 9 millones de euros 
para conseguir una solución definitiva al problema.

Afortunadamente para la ciudad, el temporal no dejó ningu-
na víctima mortal, como sí ocurrió en otras zonas de España 
afectadas por este mismo temporal.

Más representantes políticos que nunca
Durante los días posteriores a la DANA fueron muchos los 

líderes políticos que se acercaron a la ciudad a conocer de 
primera mano las consecuencias del temporal y a mostrar su 
apoyo a la ciudad, dado que los daños materiales del temporal 
fueron de tal magnitud que requerían la colaboración y ayuda 
de administraciones superiores. El mismo día de la DANA por 
la tarde visitó Ontinyent el presidente de la Generalitat, Ximo 
Puig; el día siguiente lo hicieron el presidente del PP, Pablo 
Casado; el diputado de Compromís Joan Baldoví, y así en 
los siguientes días se pudo ver en Ontinyent a los consellers 
de Justicia, Gobernación y Reformas Democráticas, Gabriela 
Bravo; de  Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática 
y Transición Ecológica, Mireia Mollà; el vicepresidente segun-
do del Consell y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimá-
tica, Rubén Martínez Dalmau; el conseller de Hacienda, Vicent 
Soler; entre otros muchos de diferentes estamentos y niveles 
de la administración pública.

El río Clariano se desbordó con efectos castastróficos para algunas viviendas.

Más de 300 litros por metro cuadrado obligan a 
rescatar a vecinos de la Canterería por la rápida 
crecida del río Clariano a su paso por Ontinyent.

Vecinos siendo rescatados de sus viviendas.

premsa comarcal valenciana
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C ontinuar assentant les bases de l’Ontinyent del futur, 
mantenint una especial atenció a les polítiques socials 
i l’impuls a la creació de llocs de treball. Aquestos són 

alguns dels objectius per al nou any de l’alcalde d’Ontinyent, 
Jorge Rodríguez. 

– 2019 ha estat un any molt intens, amb un mo-
ment clau: les eleccions municipals Que suposa el 
massiu recolzament que va rebre el seu partit?

– La veritat que ha estat un 2019 on he d’agrair-li-ho tot a 
la gent del meu poble, d’Ontinyent, que és la que sempre m’ha 
donat suport i sempre ha cregut en mi. Així es demostra quan 
va haver un canvi de partit a penes un mes i mig abans de les 
eleccions locals i vam aconseguir un resultat d’un 65%. Vull 
aprofitar per donar les gràcies a la gent d’Ontinyent i dir-los 
que intentarem estar a l’altura de la confiança que han diposi-
tat en nosaltres per tal de desenvolupar el nostre projecte els 
propers anys.

– Des d’aleshores, uns mesos als quals s’ha vis-
cut una intensa activitat, que destacaria?

– Les grans obres van a bon ritme, com és el cas del nou 
Hospital; hem aconseguit que la Conselleria de Justícia ac-
cepte la fàbrica de Bernabeu com a nova seu dels Jutjats, i el 
programa Edificant està donant les seues passes. També hem 
assentat les bases de grans projectes com la reforma de la 
Glorieta, Sant Antoni, els 3 milions d’euros per executar en La 
Vila o els 2’2 milions d’euros per restaurar la muralla. El tem-
poral de la DANA també va marcar el nostre treball dels últims 
mesos i ho seguirà fent, ja que estem buscant solució definitiva 
al carrer Cantereria per comprar les cases, enderrocar-les i fer 
un parc inundable; i d’altra banda, estem treballant en l’esta-
bilització dels talussos que donen a les zones de Cantereria i 
Benarrai.

– Quines són les línies mestres de l’acció de go-
vern per al proper any?

– Estem assentant les bases d’un futur que des de la nostra 
òptica passa pel Benestar Social i per l’aposta per la Igualtat. 
De fet un 20%-25% del pressupost es dedica a Serveis So-
cials, a Educació, a Sanitat...Altra línia important és l’aposta 
per la sostenibilitat: una mostra és que hem començat l’any 
fent gratuït l’ús del bus urbà. També seguirem reduint el deute, 
que era de 20’4 milions d’euros quan vam arribar en 2011 i que 
tenim previst deixar en 6’2 a finals de 2020; i com hem fet des 
que vam arribar al govern, continuarem apostat molt fort per 
impulsar la creació de llocs de treball. L’objectiu és incentivar 
la creació de comerç, on ja tenim una ràtio superior a la d’al-
tres ciutats veïnes; i també la indústria, invertint al voltant de 5 
milions d’euros en la millora dels polígons. 

JORGE RODRÍGUEZ alcalde d’Ontinyent

“Continuarem assentant les 
bases de l’Ontinyent del futur”

– Quin és el seu desig per aquest 2020? 
– Un any tranquil ja que 2018 i 2019 han estat molt moguts 

a nivell personal. Pel que fa a la gestió pública, demane estar 
a l’altura de la confiança dipositada i fer d’Ontinyent una ciutat 
que siga un referent.

Jorge Rodríguez, alcalde d’Ontinyent.

n Hem aconseguit que la 
Conselleria de Justícia 
accepte la fàbrica de 
Bernabeu com a nova seu 
dels Jutjats, i el programa 
Edificant està donant les 
seues passes

ANUARI. Valencians 2019
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La desaparició d’un club de 
futbol valencià històric

Els jugadors s’acomiaden de l’afició després de confirmar-se la desaparició del club.

ANUARI. Valencians 2019

LA NOTICIA DE L’ANY
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Deia l’entrenador Arrigo Sacchi, gurú del gran 
Milan de fi nals dels anys 80 del segle passat 
que el futbol és la cosa més important de les 

coses menys importants. Potser el futbol ha estat, 
durant moltes èpoques considerat com l’opi dels po-
bles, una dormidera per a mantindre’s entrentinguts i 
així no fi xar-se en altres qüestions socials. Però, com 
apuntava l’italià, entre eixes coses menys importants, 
encara que han anat passant les dècades i, fi ns i tot, 
hem deixat arrere el segle passat, el futbol continua 
sent una peça damunt dels altars de molta gent. 

El futbol modest, el futbol de les ciutats mitjanes, el 
futbol a les comarques sempre ha estat un pegament 
de les comunitats locals. Ho ha estat quan els territoris 
estaven aïllats físicament. I ho continua representant 
quan els equips modestos arriben a assolir quotes de 
nivell superior. Així, per a l’Ontinyent C.F., arribar a la 
Segona Divisió als anys 60 i tractar de repetir aquells 
somnis, recentment, des de la Segona B, ha signifi cat 
un motor que arrossegava a una bona part d’eixa co-
munitat local, cada quinze dies a l’estadi municipal El 
Clariano (1951). 

El huité equip valencià, segons la classifi cació his-
tòrica de la lliga (el tercer de la província de València 
per darrere de València CF i Levante UD) posava el 
seu punt i fi nal de forma abrupta el 28 de març de 
2109. Tot just, un parell de dies abans de complir els 
seus 88 anys d’història. D’una trajectòria amb guadia-
nes als inicis, amb penes i angúnies com quasi tots, 

amb l’època gloriosa de les cinc temporades a Segona Di-
visió entre 1963 i 1971 i amb cap descens esportiu a les 
categories regionals des dels anys 50.

Immers en un procés concursal des del mes de novem-
bre, amb una doble fallida de conversió en Societat Anòni-
ma Esportiva i després d’establir i trencar relacions amb dos 
grups inversors (Élite Sport, de l’australià Rodney Meaker 
i SAME, d’un grup argentí que acabaria vinculat amb de-
tencions al seu país), l’administrador concursal, Jordi Ibiza, 
i el president de l’entitat, Luis Ortiz, decretaren la retirada 
de competició immediata i la suspensió de tota l’activitat del 
club.

En la pràctica, els jugadors es quedaren sense equip i 
sense contracte, tot i que anunciaren que jugarien sense co-
brar. Però l’administració concursal, davant la manca d’in-
gressos i la possibilitat de continuar incrementant la massa 
deutora, va preferir tallar en sec. En el seu informe, el deute 
superava el milió d’euros. 

L’equip va saltar al terreny de joc el dissabte 30 de des-
embre. Sense vestir-se de curt. Sense rival contra el que ju-
gar, perquè l’autobús de l’Espanyol B havia pegat mitja volta 
la vesprada anterior en assabentar-se que el partit quedava 
suspès. Davant uns pocs incondicionals que van acudir al 
Clariano per retre una darrera ovació. Així es va acabar la 
història de l’Ontinyent C.F. Així es va tancar la persiana el 
dia en què, precisament, havia d’estar celebrant-se la festa 
del 88 aniversari. Així va fi nalitzar la història esportiva i social 
del club representatiu de tota una ciutat. D’una forma cruel i 
abrupta. Un fi nal dolorós. 

Luis Ortiz, president de l’entitat, comunica la retirada immediata de la competició.

L’Ontinyent CF posava el seu punt i fi nalde forma abrupta 
el 28 de març de 2019. Tot just, un parell de dies abans

de complir els seus 88 anys d’història. 

SANTIAGO SANCHIS

DIRECTOR DEL PERIÒDIC D’ONTINYENT
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Primeres inversions en 
un tren vital per a l’interior

Ala fi  del 2019 l’Adif (Administrador d’Infraestruc-
tures Ferroviàries), empresa pública dependent 
del Ministeri de Foment, anunciava l’adjudica-

ció de la redacció del projecte i execució de les obres 
de noves instal·lacions de seguretat de la línia Al-
coi-Xàtiva, connexió ferroviària que uneix una desena 
llarga de municipis de l’interior de la Comunitat Valen-
ciana, per als veïns dels quals és l’única alternativa 
al transport per carretera. Amb un recorregut de 63,7 
km, –la línia té continuïtat fi ns a València– l’actuació 
està inclosa en el Pla de Rodalies de la Comunitat 
Valenciana. El contracte ha sigut adjudicat a l’empre-
sa Siemens Rail Automation per import de 7.076.110 
euros i compta amb un termini d’execució estimat de 
deu mesos. La notícia podia passar inadvertida com 
un projecte més, de no ser la primera gran inversió 
que es realitza en una línia que va ser inaugurada en 
1904 i d’un servei que segueix pendent d’un fi l des de 
que al 1984 fóra inclos entre les línies defi citàries des-
tinades a desaparéixer i que segueix en funcionament 
gràcies a la pressió popular i les mobilitzacions, algu-
nes d’elles històriques per la seua massiva resposta.

El projecte anunciat per Adif comprén la implanta-
ció del sistema denominat Bloqueig per Alliberament 
Automàtic en Via Única (BLAU), que permetrà aug-
mentar de manera signifi cativa les condicions de fi abi-
litat, així com incrementar la capacitat i regularitat de 
les circulacions, racionalitzant i optimitzant l’explota-

LUIS PEIDRO 
DIRECTOR EL NOSTRE CIUTAT

Edifici annex a l’estació, en estat d’abandonament. 
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ció ferroviària.
I al marge de l’adjudicació de les obres de millora de la 

seguretat de la línia, Adif ha anunciat la renovació de via en 
el tram comprés entre les estacions d’Alcoi i Ontinyent, per 
un import de 833.435 euros. Els treballs es desenvoluparan 
al llarg de 25,5 quilòmetres i tenen un termini d’execució de 
dotze mesos. La intenció, després d’escometre les obres és 
millorar les freqüències del servei i modernitzar les unitats, 
per a fer de la línia Alcoi-Xàtiva-València, un servei modern i 
competitiu, cosa que va deixar de ser fa ja molts anys i que ha 
suposat perdre passatgers. En 2010 la xifra era de 150.000 
viatgers.

Queixes per les cancel·lacions
Paral·lelament a l’anunci de les reivindicades millores         

–durant anys en el tram entre Agres i Ontinyent el comboi sol 
podia circular a 40 kimómetres per hora, donat el mal estat de 
les vies– són constants les queixes dels usuaris per les sobta-
des cancel·lacions de serveis. Segons denúncia la plataforma 

‘Indignats amb Renfe’, “la cancel·lació de trens a última hora 
i sense previsió, així com les avaries, són la tònica del dia a 
dia d’aquest servei, tot això propiciat per una falta important 
de personal tant maquinistes com interventors i gente en els 
tallers de manteniment, sent aquest el motiu de la majoria 
de les cancel·lacions”. Qüestions que s’uneixen al tancament 
i estat d’abandó de les estacions –els voltants de la d’Alcoi 
conviden a tot menys a prendre el tren– i la cancel·lació de 
serveis bàsics com l’expedició de bitllets en poblacions com 
d’Ontinyent o Alcoi, que només els ofereix en finestreta, du-
rant unes poques hores al dia. En la resta, parlar de serveis 
és pura utopia.

En definitiva, benvinguts siguen els anuncis d’adequació 
de la línia a sistemes de seguretat i millora de les infraes-
tructures, però queda encara molt a fer en una línia oblidada 
i abandonada per Renfe, Adif i les administracions durant dè-
cades i que, malgrat tot, continua sent una connexió vital per 
a les comarques de l’interior, que es resisteixen a perdre-la, 
malgrat la seua flagrant falta de competitivitat.

Estació d’Alcoi.

Queda molt a fer en una línia oblidada i abandonada per Renfe, 
Adif i les administracions i molt important per als veïns, que es 

resisteixen a perdre-la, malgrat la seua falta de competitivitat.
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Són molts els fets destacats que els alcoians i les 
alcoianes hem viscut al llarg de l’any 2019. L’aposta 
per una ciutat sostenible i compacta, innovadora, 

referent en cultura i esport, amb sòl industrial renovat 
i centres educatius millorats s’ha plasmat en diferents 
projectes i iniciatives, sense oblidar les polítiques per 
millorar el dia a dia de la ciutadania.

Precisament al voltant de les persones hem tingut una 
molt bona notícia l’any passat, com és que Alcoi recupere 
habitants per primera vegada en 10 anys. L’augment va ser 
de 17 persones, però si tenim en compte que el creixement 
vegetatiu va ser negatiu en 219 persones, queda palés 
que la nostra ciutat va atraure 236 persones, una xifra que 
demostra que tenim una ciutat atractiva, capaç d’atraure a 
nous veïns. No podem oblidar que a les dades ofi cials de 
l’Institut Nacional d’Estadística, que parlen d’una ciutat al 
voltant de les 59.000 persones, cal sumar altres 2.000 que 
suposa la població fl otant, és a dir, aquelles que fa temps 
que viuen en Alcoi –una bona part són estudiants– però 
que no estan empadronats i per tant no fi guren a les dades 
ofi cials.

Un dels objectius d’aquest govern ha sigut, és i serà 
generar polítiques que permeten atraure a nous veïns 
i posar a l’abast mecanismes que faciliten la generació 
d’ocupació. I en aquest context està la signatura del 
conveni entre l’Ajuntament i la Conselleria d’Innovació 
perquè Alcoi siga seu del Districte Digital, que si bé es va 
materialitzar a primers de gener d’aquest any va ser el 
2019 quan es va portar a terme tota la gestió per poder 
arribar a bon terme. Aquest acord permet que les dues 
parts col·laboren per facilitar l’accés de les empreses 
al mercat, i crear sinergies entre els agents socials 
i econòmics. Districte Digital generarà un nou teixit 
empresarial que incremente l’ocupabilitat de personal 
qualifi cat, permetrà retenir el talent que es genera i 
incrementar la competitivitat i internacionalització de les 
empreses.

En parlar de Districte Digital parlem també d’un 
espai, el de l’antiga fundició de Rodes on s’ubicarà, i 
compartirà espai amb el futur parc tecnològic i la seu 
del Centre de Desenvolupament Turístic d’Interior de 
la província d’Alacant. Formar a professionals turístics 

2019: Polítiques per a la ciutadania 
que fan que Alcoi recupere habitants

Toni Francés 
ALCALDE D’ALCOI

és un dels objectius d’aquest centre i vindrà a consolidar 
un sector econòmic que ja fa uns anys que va començar a 
donar resultats positius en aquesta ciutat. De fet, Alcoi va 
estar seleccionada l’any passat per posar en marxa el Pla de 
Destí Turístic Intel·ligent Comunitat Valenciana, una iniciativa 
que pretén impulsar la competitivitat turística en matèria de 
transformació digital. La nostra ciutat ja té un projecte global 
de ciutat intel·ligent i l’aposta d’Invat·tur ha estat afegir el 
turisme a aquest full de ruta i aconseguir que Alcoi siga un 
Destí Turístic Intel·ligent.

Al voltant d’aconseguir que Alcoi siga una ciutat 
intel·ligent, l’estiu passat l’Ajuntament va crear una Smart 
Offi  ce, des d’on coordinar totes les accions necessàries en el 
model de ciutat sostenible, integrada i intel·ligent que volem 
per a Alcoi i per millorar la vida dels alcoians. Al llarg de l’any 
passat van ser varis els projectes que es van emmarcar en 
aquest model de ciutat: es va recuperar Entença amb una 
inversió al voltant d’un milió i mig d’euros amb un projecte 
innovador que funciona com un ‘carrer laboratori’ on provar 
diferents solucions, un carrer que aposta pel vianant i que 
ha estat inclos en el programa Edusi, comptant amb fons 
europeus i amb el suport de l’Agència Valenciana de la 
Innovació (AVI), que també va subvencionar en 2019 dos 
nous projectes, com són Smart Social, perquè la tecnologia 
ajude a les persones en situació de soledat no volguda, i la 
Compra Pública Innovadora.

En aquest model de ciutat sostenible l’any passat vam 
habilitar l’eix per a vianants i ciclistes que discorre des de 
Zona Nord fi ns a Batoi i Via Verda, que ha suposat una 
inversió del voltant d’un milió d’euros d’Europa mitjançant un 
fons de la Generalitat Valenciana i que ha estat premiat per 
l’administració autonòmica dins de la Setmana de la Mobilitat 
de 2019.

ambé vinculada a la mobilitat està la construcció de la 
rotonda sud, que permet millorar aquest accés a la ciutat 
i reordenar el trànsit a zones industrials ubicades en les 
immediacions. I precisament les zones industrials de la ciutat 
van seguir sent objecte de millores l’any passat, seguint la 
línia que ja havíem iniciat, i en 2019 es va invertir més de 
milió i mig d’euros, amb el suport de l’IVACE de la Generalitat 
Valenciana. 

He parlat de diferents mesures que busquen fomentar 

OPINIÓ
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         Un dels objectius d’aquest 
govern ha sigut, és i serà generar 
polítiques que permeten atraure 
a nous veïns i posar a l’abast 
mecanismes que faciliten la 
generació d’ocupació.

Alcoi ha estat seleccionada 
per posar en marxa el Pla de 
Destí Turístic Intel·ligent, una 
iniciativa que pretén impulsar la 
competitivitat turística en matèria 
de transformació digital.

““
l’ocupació i puc destacar que a la legislatura que es va 
tancar l’any passat el nombre d’afiliacions de treballadors a la 
Seguretat Social va augmentar de manera important a Alcoi, 
registrant-se un increment del 18%, per damunt de la mitjana 
provincial (13%), autonòmica (16%) i estatal (12%). I a més 
l’atur va disminuir la legislatura passada en més d’un 25%.

En aquests últims anys les ajudes del govern autonòmic 
a la ciutat s’han multiplicat per cinc en relació amb la xifra 
que destinava a Alcoi el govern autonòmic del PP, fins i tot 
quan hi havia una alcaldia del mateix partit. Amb el suport 
de l’administració autonòmica s’han fet millores als centres 
educatius amb el programa Edificant, s’han fet actuacions 
en immobles millorant l’interior i l’exterior, així com les 
esmentades millores en polígons, i s’ha licitat l’última fase de 
la rehabilitació del grup de vivendes Sant Jordi, unes obres 
paralitzades set anys enrere pels impagaments del govern 
autonòmic del moment, en mans del PP.

A més, 2019 ha estat un any on les persones han estat 
al centre i les polítiques socials han estat molt presents, 
amb bonificacions per ajudar a les famílies amb menys 
recursos a pagar els tributs i amb accions tant per als xiquets 
i xiquetes, ja que Alcoi és Ciutat Amiga de la Infància per 
UNICEF, i també per als grans en ser Ciutat Amigable amb 
les Persones Majors. Un any en què l’IVAM CADA ALCOI 
s’ha consolidat com a referent cultural i en el qual les nostres 
Festes de Moros i Cristians van ser declarades Bé d’Interés 
Cultural (BIC).

Aquestes i moltes altres accions són les que hem portat 
a terme des de l’Ajuntament d’Alcoi l’any passat, un any on 
la ciutadania va renovar de manera ferma la confiança amb 
els socialistes alcoians al capdavant de l’alcaldia. Són molts 
els projectes que volem portem a terme, sempre pensant en 
el que és millor per la ciutat, els veïns i les veïnes, i estem 
segurs que seran una realitat amb el suport de tots.
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Un any de millores 
sanitàries i túnels

Encetàvem any a la comarca dels Ports amb la bona nova de què tant 
Morella com Vilafranca, els dos nuclis més poblats, comptaven a par-
tir de gener amb una SAMU 24 hores en cada una de les poblacions. 

En altres indrets, el que una SAMU aparega quan se la necessita pot ser 
una cosa quotidiana. Als Ports, abans, la SAMU venia de tan lluny que les 
possibilitats de complir aquell objectiu per a la que fou creada disminuïen 
considerablement. Però el 15 de gener de 2019, dimarts fred, es complia esta 
reivindicació històrica de tota la comarca dels Ports: tindre uns serveis sani-
taris dignes i un temps de resposta acceptable davant d’urgències, tenint en 
compte la llunyania dels hospitals. Un servei que feia 20 anys que els polítics, 
per raons polítiques havien suprimit. Ara s’han donat a conéixer les dades: la 
unitat SAMU de Morella ha assistit en el seu primer any de funcionament en 
176 intervencions i ha donat cobertura a 28 municipis, mentre que la unitat de 

Amb la nova infraestructura viària, Morella queda a poc més d’hora i mitja de la capital aragonesa.

RICARDO QUEROL SALES

NOTÍCIES. SETMANARI D’INFORMACIÓ DELS PORTS
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Vilafranca ha donat assistència a 23 localitats i ha cobert 165 
intervencions.

I ara fa quatre dies, tancàvem l’any a Morella parlant també 
de sanitat, amb la presentació del remodelat centre de salut al 
qual, entre altres millores, s’ha incorporat un complet equip de 
radiologia que donarà servei a tota la comarca. Fins ara, per 
saber si un braç estava trencat o no, calia recórrer els 65 kilò-
metres d’anada fins a l’hospital de Vinaròs i els 65 kilòmetres 
de tornada, amb les corbes del port de Querol pel mig. Esta 
presentació tenia lloc en una jornada en la qual participava el 
president de la Generalitat, Ximo Puig, que, al temps, anuncia-
va que la Generalitat posarà en marxa este mateix gener el Pla 
Estratègic per a la Reducció de les Llistes d’Espera en el qual 

Un dels túnels ja finalitzats és el del tram en direcció a Saragossa. 

El remodelat centre de salut de Morella,
entre altres millores, incorpora un complet equip

de radiologia que donarà servei a tota la comarca.

s’establiran oficines de control de la demora per departaments 
de salut. Benvingudes siguen totes estes propostes.

Túnels en la N-232
Res a veure en la sanitat, però molt a veure en el benestar 

diari de les persones dels Ports i en la seua mobilitat. Este 
2019 que hem deixat la N-232, la carretera que dóna eixida 
d’est a oest a la comarca, avançava amb força cap a Saragos-
sa amb l’apertura d’un parell de túnels que situen als morellans 
a poc més d’hora i mitja del Pilar. Això sí, amb unes dècades 
de retard. Els actuals gestors de la gasolinera de Mont-roig 
comentaven que el seu pare va muntar el negoci ja fa 50 anys 
perquè van dir que feien la carretera.

I encara més túnels, estos en direcció al mar. La N-232 anant 
cap a Vinaròs, ja fa un parell d’anys llargs que està en obres i 
encara en queden, però el forat del port de Querol, el túnel que 
simbolitza, per fi, la desaparició de les corbes de Vallivana ja 
està fet. Ara faltarà la resta de la carretera que vola per damunt 
del paisatge intentant fer el menys mal possible a la natura. 
També aplega una mica tard. Recordo que un dels meus pri-
mers articles escrits – si no el primer – acabat d’eixir de la facul-
tat, farà quaranta anys, es titulava: «Anuncian que las curvas de 
Vallivana van a desaparecer». No els faltava raó als que ho van 
dir, perquè no posaven data. Tan sols quaranta anys després 
estem en el camí i pareix que es veu la llum al final dels túnels. 
El de Querol, quan finalitzen les obres, serà de gran importància 
perquè deixarà l’hospital de referència, el de Vinaròs, una quin-
zena de minuts més a prop. És molt important.

Morella i Vilafranca, compten des de gener amb una SAMU 24 hores. 
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Sueca, referent en atenció integral 
a persones amb diversitat funcional

Des del mes d’octubre passat, amb la posada en funcio-
nament dels nous recursos amb què compta Sueca per 
a l’atenció a persones amb diversitat funcional, la capital 

de la Ribera Baixa s’ha convertit en tot un referent autonòmic i 
nacional quant a la prestació integral d’estos serveis. 

En l’actualitat, Sueca compta amb una nova Residència i 
Centre de Dia, i amb un remodelat Centre Ocupacional, que 
se sumen als serveis que ja oferia la Fundació SASM, la qual 
atén persones amb malaltia mental greu. A estos recursos, a 
més, caldrà sumar en breu una mini residència i huit habitat-
ges tutelats per a persones amb trastorn mental greu amb què 
comptarà així mateix la Fundació. 

“Amb la fi nalitat d’oferir una cobertura integral al col·lectiu 
de persones amb discapacitat, no sols de Sueca sinó a nivell 
autonòmic, l’Ajuntament de Sueca ha completat recentment, 
amb la inauguració de la nova Residència i Centre de Dia, i la 
remodelació del Centre Ocupacional, la seua oferta de servei 
integral coordinat per a les persones amb diversitat funcional 
que precisen d’una atenció completa en un entorn de proximi-
tat i inclusió”, explica l’alcalde, Dimas Vázquez. 

El Centre Ocupacional, de 40 places, és un recurs la gestió 
directa del qual es realitza per part de l’Ajuntament. En el cas 
dels nous Centre de Dia i Residència, que també ofereixen 
40 places cadascun, les instal·lacions són municipals però la 
gestió dels serveis la realitza l’entitat sense ànim de lucre Fun-
dació SASM de Sueca. 

El model suecà incita l’interés en altres localitats  
Recentment, l’alcaldessa d’Almassora, Merche Galí, i la re-

gidora de Benestar Social, Mª José Tormo, van visitar Sueca 
per a conéixer de primera mà el funcionament d’estos recursos 
amb què compta la nostra ciutat destinats a l’atenció a perso-
nes amb diversitat funcional i malaltia mental greu. Es dóna 
la circumstància que alguns dels membres del patronat de la 
Fundació SASM resideixen en esta localitat castellonenca. Per L’alcalde de Sueca, durant la inauguració del Centre del Dia.

XAVIER BOSCH

DIRECTOR DE SUHECA.COM I ESTIL
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este motiu, i en tindre ja un coneixement previ sobre l’existèn-
cia d’estos centres a Sueca, es va programar esta visita “per a 
conéixer millor el seu funcionament i els serveis que ofereixen 
estos recursos, la forma en què es gestionen i com ha sigut el 
procés de construcció, tant de l’edifici de la Fundació SASM 
com dels municipals. Volem conéixer tota la informació per si 
es donara la possibilitat d’imitar este model en la nostra loca-
litat, ja que està comprovat que funciona molt bé”, segons va 
assenyalar l’alcaldessa d’Almassora, Merche Galí.  

Després de la visita a tots els recursos amb què compta 
Sueca en esta matèria, l’alcaldessa i acompanyants van acudir 
a l’Ajuntament on van ser rebuts per l’alcalde, Dimas Vázquez. 
“Ens hem oferit a brindar-los tota la informació sobre la trami-
tació i els inicis de la posada en funcionament d’esta sèrie de 
recursos específics. Una vegada estiguen en marxa també els 
pisos tutelats, aconseguirem tancar el triangle amb este últim 
vèrtex i convertir a Sueca en tot un referent en este tipus d’as-
sistència”, va explicar l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, qui, 
a més, mostra el seu oferiment “d’informar a tots els municipis 
que estiguen interessats sobre el funcionament i la gestió d’es-
te tipus de recursos assistencials”. 

Disposa amb una nova Residència i Centre de Dia,
i amb un remodelat Centre Ocupacional,

que se sumen als serveis que ja oferia la Fundació SASM.

Sueca compta amb una nova Residència i Centre de Dia. 

L’alcaldessa d’Almassora va visitar Sueca per a conéixer els serveis 
d’atenció a persones amb diversitat funcional.
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El cierre de fábricas de la fi rma Stuart 
Weitzman hace saltar las alarmas

El cierre de siete fábricas y el descenso en la pro-
ducción en otras cinco durante 2018 que trabajaban 
desde hacía 25 años para la prestigiosa firma de 

calzado del norteamericano Stuart Weitzman ha generado 
una gran alarma en Elda y Petrer, una zona dedicada casi 
íntegramente a la producción de zapato de señora de ca-
lidad media y alta.

Ante esta situación, el propio pleno municipal de Elda apro-
bó por unanimidad en octubre del pasado año una moción 
para pedir la presencia del conseller de Industria Sostenible, 
Rafael Climent, cosa que este hizo tres semanas después.

Desde que la marca Stuart Weitzman pasara en 2015 a 
manos de la fi rma norteamericana Coach, este era uno de los 
peores vaticinios que planeaban sobre el valle de Elda. A pe-
sar de ello, hasta ahora la población, los agentes sociales y las 
autoridades políticas locales y autonómicas se han mantenido 
ajenas a esta muerte anunciada. 

Desde la fi rma Coach argumentan, por una parte, que las 
empresas locales deben modernizarse de acuerdo con las exi-
gencias del mundo global y, por otro, aseguran que las ven-
tas han descendido y por ello han rebajado los pedidos. En 
cambio, otras siete empresas de Elda y Petrer a día de hoy 
continúan trabajando para la marca Stuart Weitzman en con-
diciones similares a las de antes o incluso han visto duplicada 
su producción.

Parece que es en las empresas más antiguas donde peli-
gra el mayor número de puestos de trabajo por sus difi culta-
des para adaptarse a los parámetros de competitividad que 
les imponen desde de la fi rma. Son fábricas en las que todos 
los empleados están legalizados, aseguran, lo cual era preci-
samente una exigencia que mantuvo el creador de la marca, 
Stuart Weitzman. De hecho, en una zona con un elevado ín-
dice de economía sumergida, trabajar para el norteamericano 
era garantía de unas condiciones de trabajo dignas.

La dependencia de grandes fi rmas internacionales frente 
a las marcas locales propias agudiza un problema endémico 
en la zona: “Muchos empresarios de la comarca no se han 
renovado para que las empresas sean más competitivas. No 
tienen vías de venta propia, marcas, ni proyectos o cartera de 
clientes alternativos, de forma que están abocados a trabajar 
para una compañía exterior”, asegura el responsable de Comi-
siones Obreras en la sección de Industria, Miguel Cerdá. Esto 
se une a una economía fl uctuante, nuevas formas de venta 
online y hábitos de consumo diferentes que condicionan a las 
empresas en su forma de servir y trabajar en toda Europa, 
pero también en China y Estados Unidos. 

Nuevos modelos productivos
Los expertos sostienen que en el sector, eminentemente 

tradicional y artesano, hay que reinventarse, además de con-

SUSANA ESTEVE

DIRECTORA VALLE DE ELDA 

Un operario del sector del calzado, trabajando. 
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del calzado de Elda no es para generar alarma, aunque hay 
dos cifras que no gustan: un 24% de paro general y un 50% 
de desempleo juvenil”. Ante esta situación, se comprometió a 
tomar varias medidas: trazar una hoja de ruta hacia la digitali-
zación de la industria, elaborar un  estudio a través de inspec-
ciones para comprobar el alcance de economía sumergida, 
impulsar un observatorio de trabajo decente y crear la figura 
de un agente de proximidad para ayudar a las empresas más 
pequeñas a optar a ayudas con un presupuesto de 400.000 
euros.

Tendrán que ser los ayuntamientos de Elda y Petrer, que 
mantienen una buena sintonía, gobernados en los dos casos 
por el PSOE con mayoría absoluta, los que tomen la inicia-
tiva para crear una mesa de trabajo con todos los agentes 
sociales que incluya a la Generalitat y a la Universidad para 
modernizar, de acuerdo con las exigencias del mercado ac-
tual, el sector del calzado. De esta forma, se evitará que la 
imprescindible reconversión industrial no sea, de nuevo, re-
curriendo a la economía sumergida. Un esfuerzo que viene 
justificado por la complejidad del sector, cuyo producto final 
es el más manufacturado que existe, con una materia prima 
costosa y que cada año sufre el estrés de las dos tempora-
das de moda. 

Por otra parte, el alcalde de Elda Rubén Alfaro, que repite 
como presidente de la Federación Valenciana de Municipios 
y Provincias, ocupa un lugar privilegiado desde el que promo-
ver industrias alternativas, además de consolidar el Museo 
del Calzado o la propia ciudad como capital del zapato de 
señora de calidad, un valor intangible que se está dejando 
perder.

Es en las empresas más antiguas donde peligra el mayor número 
de puestos de trabajo por sus dificultades para adaptarse a los 

parámetros de competitividad que les imponen desde de la firma.

tar con el apoyo institucional. Algunos sectores tradicionales 
comienzan a reorganizarse mirando hacia la nueva economía 
social, en concreto a través del modelo cooperativo, apoyado 
desde Europa con numerosas ventajas fiscales. Es el caso de 
las cooperativas de aparadoras y cortadores de reciente crea-
ción en el Medio Vinalopó. Por otra parte, instituciones como 
el Ayuntamiento de Petrer ha tomado la iniciativa y apuesta 
desde hace cuatro años por una lanzadera de emprendimiento 
denominada “PetrerEmprende” que ha impulsado la creación 
de 80 microempresas.

No obstante, el sector del calzado necesita el apoyo de las 
instituciones al más alto nivel. La Asociación Valenciana de 
Empresarios del Calzado, AVECAL, con sede en Elche, que 
integra a los empresarios de Elda y Petrer asegura, en boca 
de su presidenta ejecutiva Marian Cano, que “los últimos cie-
rres que se han producido en las empresas de calzado de la 
zona de Elda están generando preocupación en el sector. Nos 
movemos en un contexto en el que las exportaciones no ter-
minan de avanzar y las ventas tampoco acaban de estabilizar-
se. A todo ello se suma la coyuntura económica internacional 
marcada por factores externos como el Brexit y las tensiones 
comerciales entre EEUU y China, que en nada ayudan a la 
estabilidad de los mercados y, por tanto, a la buena marcha 
de nuestras empresas”. Cano entiende que “el futuro del sec-
tor pasa necesariamente por mantener nuestra competitividad 
y, para ello, necesitamos que las administraciones apoyen al 
calzado”. 

El conseller de Economía Sostenible y Sectores Produc-
tivos, Rafael Climent, tras reunirse en Elda con empresarios, 
aparadoras, políticos y sindicatos aseguró que “la situación 

Polígono industrial. 
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La Foia abre el debate del cambio 
de fechas de las fi estas patronales

La tendencia cada vez más implantada de trasladar la cele-
bración de las fi estas patronales al fi n de semana llegó en 
2019 a los municipios de la Foia de Castalla.

Ibi, Castalla y Onil ‘abrieron ese melón’ el pasado año y, de 
momento, únicamente el municipio colivenc ha logrado resol-
verlo mediante una votación del censo electoral.  

El primero en plantear la cuestión fue la Comisión de Fies-
tas de Ibi, quien solicitó en mayo un cambio de días para la 
celebración de las fi estas de Moros y Cristianos, con el fi n de 
que las Entradas tengan lugar el sábado, en lugar del viernes 
como ahora, y los días festivos locales pasen a ser el lunes y 
martes, en lugar del viernes y lunes como están fi jados en este 
momento.

Para la Comisión, esta medida favorecería la asistencia de 
público a las Entradas y a todos los actos de las fi estas en ge-

JOSÉ MANUEL SOLANO

DIRECTOR ESCAPARATE

Fiestas de Moros y Cristianos de Castalla, capitanía de los Moros Grocs / Raúl Fuster

ANUARI. Valencians 2019

LA NOTICIA DE L’ANY



27

neral y también animaría las ventas en comercio y hostelería. 
La propuesta sigue encima de la mesa del Ayuntamiento, 

institución a quien le corresponde aprobarla, y la intención del 
Consistorio es convocar mesas de trabajo para hablar con to-
dos los sectores implicados y realizar, incluso, una consulta 
ciudadana.

Los comerciantes ya se han expresado públicamente, re-
chazando la propuesta inicial de la Comisión. Se muestran in-
diferentes el cambio de fechas pero exigen que se mantenga 
como festivo local a todos los efectos el día de la Entrada; es 
decir, el sábado, si hubiese cambio. Sin embargo, a los festeros 
esta medida no les convence y mantienen que sea festivo local 
el ‘Día del descanso’, que tras la variación correspondería al 
martes.

El debate, pues, sigue abierto.
En Onil, la cuestión se resolvió en octubre votando.  L’Asso-

ciació de Comparses Verge de la Salut  convocó una consulta 
entre el censo festero, aprobándose que las fiestas de Moros y 
Cristianos se organicen lo más cerca del fin de semana y usan-
do para ello el festivo del 1 de mayo. En Onil, los actos centrales 
tienen lugar del 27 de abril al 1 de mayo.

La participación en la consulta fue de un 64’27% , con 716 
votantes. De ellos, 604 dijeron sí a cuadrar las fiestas, lo que 
supuso el 85% de los votos emitidos. En cuanto al resto, solo 

El primero en plantear la cuestión ha sido
la Comisión de Fiestas de Ibi, quien solicitó

que las Entradas tengan lugar el sábado.

99 votos se posicionaron en contra (un 14%), hubo siete votos 
en blanco y seis fueron nulos.

Por tanto, Onil ya tiene definidas las fechas de sus fiestas 
de Moros y Cristianos de  los próximos años. Concretamente, 
el calendario propuesto llega hasta 2029.

Castalla fue el último municipio en sumarse y la reivindica-
ción llegó de la mano del colectivo empresarial.

Un grupo de industriales le remitió, a finales de noviembre, 
una carta al alcalde que pidiéndole que abriera un debate para 
trasladar los Moros y Cristianos a los últimos días de agosto, 
coincidiendo con el fin de semana. Las fiestas castallenses se 
celebran siempre del 1 al 4 de septiembre y este hecho afecta 
de forma negativa cuando coinciden en días laborables, a un 
gran número de empresas, trabajadores y a personas festeras 
y oriundas de Castalla que viven o trabajan fuera del munici-
pio, según dejaron constancia en esa carta.

El alcalde reconoció a los pocos días los perjuicios econó-
micos que supone para el sector empresarial celebrar las fies-
tas los primeros días de septiembre, tras el periodo vacacio-
nal de agosto y expresó su intención de iniciar un proceso de 
participación, durante el cual, el gobierno municipal escuchará  
a cada una de las partes implicadas y realizar una consulta 
ciudadana.

El debate también aquí sigue abierto y 2020 puede que sea 
el año donde todos estos cambios se materialicen. 

Entrada Cristiana de la Fiestas de Ibi / Manolo Fotógrafo.
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La recuperació d’edifi cis 
històrics per a usos culturals 

Dues ambicioses obres de rehabilitació d’edifi-
cis històrics han conclòs a Dénia durant 2019, 
permetent l’obertura de nous espais culturals. 

En l’antiga llotja de peix s’ha situat el Museu de la 
Mar mentre que la Casa de Sahuquillo, un antic im-
moble senyorial del segle XIX, s’ha convertit en la 
nova biblioteca pública. Els dos projectes formen 
part d’un procés de recuperació del patrimoni de la 
ciutat, que per diferents circumstàncies estava en 
desús. 

La història de Dénia està estretament lligada al 
desenvolupament del seu port i a l’activitat pesquera. 
Aquest ric llegat cultural es pot admirar en el Museu 
de la Mar, que va obrir les seues portes el passat es-
tiu en la zona portuària. Allí s’exhibeixen els tresors 
amagats d’una ciutat oberta i acollidora. El 90% de 
les peces no havien sigut exposades anteriorment. 

El museu ha sigut concebut com un ens viu, un 
lloc on el visitant puga trobar una cosa nova cada 
any. Els fons del museu alberguen una importantís-
sima col·lecció d’àmfores que donen compte de les 
relacions comercials de la ciutat en temps dels ro-
mans. La més antiga és una àmfora marsellesa del 
segle VI aC., que prové del llegat del conegut res-
taurador Pepe Piera El Pegolí. Però, sens dubte, la 
més extraordinària és una àmfora de vi procedent 
del curs mitjà del Nil (segles IV-VI). Aquests tresors 
comparteixen espai amb altres peces que han sigut 
donades en la seua majoria per particulars.

JOSEP VICENT BOLTA

DIRECTOR CANFALI MARINA ALTA

Ánforas del Museu 
de la Mar
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L’altre gran projecte cultural que ha vist la llum 
en 2019 és la nova biblioteca, que ocupa la conegu-
da com la Casa de Sauquillo, al carrer Sant Josep. 
L’edifici, que va pertànyer a una família dedicada al 
comerç de la pansa, ha patit una profunda transfor-
mació, gràcies a les ajudes del Govern d’Espanya. 
Les obres de rehabilitació van conservar elements 
originals, com l’escala central de marbre, i es va 
deixar a la vista del públic un aljub d’origen àrab. 
Dénia compta amb unes modernes dependències 
destinades a sales de lectura i investigació i a ar-
xius, amb un total de 2.090 metres de superfície, 
distribuïts en soterrani, tres plantes, terrassa i una 
torre, que en el passat es va utilitzar per a atalaiar 
l’entrada i eixida dels vaixells del port. 

Molt prop de la nova biblioteca, en ple centre his-
tòric de la ciutat, s’està ultimant el projecte per a 
rehabilitar la casa-palau de la Marquesa de Valero 
de Palma, on s’obrirà el Museu d’Història de la Ciu-
tat de Dénia, dedicat als segles XI al XIX. En les 
dècades dels 80 i 90, l’immoble es va utilitzar com 
a seu del Conservatori Tenor Cortis fins que es va 
haver de desallotjar per problemes en l’estructura. 
Des d’aleshores ha estat tancat.

Amb aquests projectes, Dénia oferirà als visitants 
un gran espai museístic en diverses seus. Els dos 
museus del Carrer Cavallers (l’etnològic i el d’his-
tòria), el Museu Arqueològic al castell, el del Joguet 
i el de la Mar conformaran eixa gran oferta.

Interior del Museu de la Mar. 

Els dos museus del Carrer Cavallers (l’etnològic i el 
d’història), el Museu Arqueològic al castell, el Museu del 

Joguet i el Museu de la Mar conformaran aqueixa gran oferta.

El Museu de la Mar es troba en el passeig per als vianants del port.
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Los Verdes pierden la Alcaldía de 
Villena aunque siguen en el gobierno 

Protesta contra las corridas de toros y el 
maltrato animal, en Villena. 
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La pérdida de la Alcaldía de Villena por Los Verdes, 
tras ocho años liderando el gobierno municipal ha 
sido lo más signifi cativo en 2019 junto con el re-

torno de los festejos taurinos a la Plaza de Toros local.
Tras la noche electoral de 26 de mayo, el panorama  

político local dio un vuelco importante. Pese a que el 
Partido Popular en Villena fue la agrupación más vota-
da -consiguiendo siete concejales- fi nalmente el PSOE 
-que pasó de ser la tercera fuerza política a convertirse 
en la segunda fuerza- lideró el gobierno local en coali-
ción con Los Verdes. En las elecciones municipales, el 
grupo ecologista perdió la  mayoría absoluta de 2015 
y se quedó con cinco concejales. Así,  por primera vez 
entró en el Consistorio local Ciudadanos, con dos con-
cejalas. Desde que se conocieron los resultados de la 
noche electoral se habló de la posible coalición de go-
bierno entre PSOE y Los Verdes.

En plenas negociaciones entre socialistas y ver-
des para forma gobierno y cuando faltaban 48 horas 
para que el socialista Fulgencio Cerdán fuera investido 
como nuevo alcalde de la ciudad, el líder de Los Verdes 
y hasta la fecha primera autoridad local, Javier Equem-
bre, anunció que abandonaba la política y que por lo 
tanto no sería concejal en la nueva legislatura. 

Así, casi un mes después de las elecciones mu-
nicipales, el alcalde socialista Fulgencio Cerdán y la 
concejala de Los Verdes, Mercedes Menor anunciaban 

el pacto de gobierno entre ambas formaciones, aunque no 
desgranaron las líneas básicas del acuerdo, alegando que el 
nuevo equipo trabajaría en resolver los temas urgentes de la 
ciudad y en la elaboración de un nuevo presupuesto munici-
pal-el Ayuntamiento se trabaja con las cuentas prorrogadas 
de 2017-. Sin embargo, ya iniciado el año 2020 todavía no se 
conocen las líneas básicas de gestión del equipo de gobierno 
ni se ha aprobado el presupuesto de este ejercicio.

La vuelta de las corridas de toros
Por otro lado, la vuelta de las corridas de toros a Villena 

está unida a la pérdida de la Alcaldía por parte del candidato 
de Los Verdes, Javier Esquembre. Durante los últimos cin-
co años al frente del municipio no se ha celebrado festejo 
taurino alguno en la ciudad. Un tema que se ha judicializado 
al interponer la Fundación Toro de Lidia  una querella contra 
Esquembre por un presunto delito de prevaricación en 2018. 

La posibilidad del retorno de las  corridas de volvió a dividir 
a la población villenense, entre los que defi enden la abolición 
de este tipo de festejos y los taurinos, que insisten en que 
son espectáculos legales. La crispación social llegó a tales 
niveles que incluso el alcalde socialista, Fulgencio Cerdán, 
recibió amenazas para que no autorizase la corrida de toros, 
que fi nalmente se llevó a cabo el 7 de septiembre frente a la 
indignación de Los Verdes- incluso se barajó la ruptura de la 
coalición de gobierno- y la decepción de los colectivos anima-
listas.

INMACULADA ALCARAZ

DIRECTORA PORTADA.INFO

Integrantes de la nueva corporación municipal de Villena. 

La Plaza de Toros vuelve a acoger una corrida 
de toros tras cinco años de negativas por parte 

del grupo ecologista.
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Cemex vende su planta de Buñol 
por 180 millones de dólares  

L a fi rma cementera Cemex, uno de los buques in-
signia de la industrialización en La Hoya de Bu-
ñol-Chiva, informaba en marzo de 2019 que ha-

bía alcanzado un acuerdo vinculante con la empresa 
Çimsa Çimento Sanayi Ve Ticaret AS, cuyas ofi cinas 
centrales están ubicadas en Turquía, para vender su 
negocio de cemento blanco, incluyendo su emblemá-
tica planta de Buñol, por aproximadamente 180 millo-
nes de dólares.

A su vez, la fi rma cementera anticipa que tenía pre-
visto “fi rmar el acuerdo fi nal durante el mes de abril de 
2019 y concluir la venta durante la segunda mitad de 
2019. Esta desinversión propuesta no incluye el nego-
cio de cemento blanco de Cemex en México, así como 
tampoco la inversión en Lehigh Cement en Estados 
Unidos”, según aseguraban desde la empresa en mar-
zo del año pasado.

Una venta con la que la multinacional mexicana 
preveía reconducir su precaria situación económica 
después de que en 2018 cerrara dos de sus plantas 
en España y acordara un expediente de regulación de 
empleo (ERE) para sus 188 trabajadores.

Sin embargo, en julio de 2019 la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia (CNMC) decidía no 
autorizar a Cemex a cerrar sus meses antes anunciada 
venta de su fábrica de cemento blanco ubicada en el 
término municipal de Buñol a la turca Çimsa. 

Una media que la CNMC justifi caba con el argumen-
to de “poder estudiar esta operación en profundidad y 
dilucidar si plantea posibles obstáculos a la competen-
cia en el sector”.

Este anuncio de la CNMC contribuía a aumentar 
más todavía la ya de por sí lógica incertidumbre entre 
el personal de la planta de Buñol; una situación que, a 
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día de hoy se mantiene, dado que el futuro de la operación así 
como de muchos de sus trabajadores todavía es una incógnita.  

Desde el Comité de Empresa de la planta de cemento de Bu-
ñol, su presidente, Javier Gallego, confirmaba en su día que, 
“en principio, no se iba a perder ningún puesto de trabajo en la 
cementera, ya que Çimsa nos ha asegurado que van a subrogar 
a toda la plantilla”, según mantenía.

“De esta manera, todos los trabajadores que formamos parte 
actualmente de la plantilla de Cemex pasaremos directamente a 
la otra empresa en el momento de la firma oficial de la compra, 
por lo que no habrá ningún despido”, en palabras del presidente 
del Comité de Empresa.

Javier Gallego se mostraba además «a corto plazo optimis-
ta» ante el compromiso anunciado desde Çimsa y Cemex y tam-
bién aventuraba que el cambio de propietario de la planta de 
Buñol “a largo plazo, creemos que puede ser a mejor; dado que 
Cemex estaba en números rojos y la firma que viene ahora no”. 

El presidente del Comité de Empresa también recordaba que 
tanto el reciente acuerdo alcanzado con Cemex sobre el ERE 
como “el actual convenio que tenemos vigente con Cemex hasta 
2020 se van a mantener; sobre esto no hay ningún problema. 
Luego cuando acabe 2020 tendremos que iniciar negociaciones 
para un nuevo convenio pero ya esperamos con la nueva em-
presa, con Çimsa”. Aunque Javier Gallego no descartaba tam-
poco ya en su día que era “posible que la venta les afecte más a 
las subcontratas; tanto a ellas como al personal de contrato que 
trabajan para Cemex, puesto que aún no sabemos qué puede 
pasar con ellos”.

Imagen de la planta cementera, uno de los buques insignia de la industrialización en La Hoya.

La operación sigue pendiente de autorización por parte 
de CNMC, una circunstancia que a día de hoy mantiene la 

incertidumbre sobre el futuro de la plantilla.

Empleados trabajando en el exterior de la planta. 
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Benicarló: capital musical 
i cultural del Maestrat 

La XXVI Trobada de Bandes va reunir 14 associacions musicals de municipis de la comarca i un total de 700 músics.
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El dissabte 21 de setembre, Benicarló va acollir la III 
Trobada de Danses del Maestrat, on van participar 
més de 400 músics i dansaires de 20 municipis de 

les comarques del Baix Maestrat, l’Alt Maestrat, la Plana 
Alta i l’Alcalatén: Albocàsser, Alcalà de Xivert, Càlig, Canet 
lo Roig, Catí Cervera, Les Coves de Vinromà, La Jana, 
Peníscola, Rossell, Santa Magdalena, la Torre En Domé-
nech, Tírig, Traiguera, Vilanova d’Alcolea, Vilar de Canes, 
Vinaròs, Vistabella del Maestrat i Xert, a banda del grup de 
Danses La Sotà de Benicarló, organitzadora de l’esdeve-
niment junt amb la Coordinadora d’Entitats del Maestrat.

La Trobada de Danses va començar a les 17.00 hores 
a la plaça de la Constitució, amb una bona mostra del ba-
gatge cultural, musical i folklòric que recorre la comarca. 
Posteriorment va seguir un recorregut pels llocs més em-
blemàtics de la població, com ara la Casa del Marqués o el 

carrer de la Mare de Déu del Carmen, amb espais dedicats 
al ball i altres, al descans, fi ns a la plaça de Sant Bartomeu 
on, a partir de les 18.00 hores, cada grup va ballar la dansa 
més tradicional el seu municipi. En fi nalitzar, tots els grups 
van ballar a la plaça de Sant Bartomeu el tradicional ball 
del carrer del Carme, amb una actuació conjunta.

El dissabte 28 de setembre, Benicarló acollia la XXVI 
Trobada de Bandes, que reunia 14 associacions musicals 
de municipis de la comarca i un total de 700 músics. La 
jornada començava a les 17.30 hores amb una desfi lada 
des de la plaça de la Mare Molas fi ns a la plaça de la Cons-
titució per part de les bandes participants, on els espera-
ven el públic i les autoritats, que poc abans havien visitat 
l’exposició de les 25 trobades que s’han dut a terme al Baix 
Maestrat, a l’exposició del MUCBE.

A l’escenari, cada associació va interpretar una peça 
musical, i després rebien un detall i un banderí que acre-
ditava el seu pas per aquesta nova edició. Per fi nalitzar la 
trobada, totes les bandes van interpretar, de manera con-
junta, l’himne regional sota la batuta del director de la ban-
da de música Ciutat de Benicarló, Pablo Anglés. Un castell 
de focs va posar el punt fi nal a la jornada.

En conjunt, una quinzena esgotadora on van participar 
gran nombre de músics, dansaires i públic per a convertir 
Benicarló en l’epicentre comarcal de la música. En parau-
les de Vicent Arnau, president de l’Associació Musical Ciu-
tat de Benicarló “les trobades són unes jornades en què 
les diverses bandes presenten un resum del seu treball 
anual”, però amb la novetat que en ser la XXVI Trobada, 
haver-hi “un resum de les 25 edicions anteriors amb una 
exposició”.

III Trobada de 
Danses del 
Maestrat.

Els dissabtes 21 i 28 de setembre de 2019, Benicarló 
va acollir respectivament, la III Trobada de Danses 

del Maestrat i la XXVII Trobada de Bandes.

PABLO CASTELL

DIRECTOR 7 DIES VINARÒS I 7 DIES BENICARLÓ

La XXVI Trobada de Bandes va reunir 14 associacions musicals de municipis de la comarca i un total de 700 músics.
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Ja començava l’any 2019 sense una Comissió Organit-
zadora del Carnaval (COC) ja que l’anterior junta va 
dimitir a principis d’octubre del 2018, amb unes noves 

eleccions sense cap candidatura. Va ser una comissió amb 
representants de totes les Comparses, qui prenia temporal-
ment el mandat del Carnaval de Vinaròs.

Abilio Segarra torna com a president de la COC
En ser l’única candidatura que es va presentar, Abilio Sega-

rra va guanyar i va ser ratificat per tots els vots favorables, 4 
en contra i 4 abstencions, passant així a ser el president de la 
COC. Segarra, membre de la comparsa ‘Tot a Orri’, ja va ser 
president de la junta gestora de la COC de juliol de 2015 a maig 
de 2016 amb una certa polèmica.

Al juny es filtrava un esborrany de la programació del Sum-
mer Carnaval, que davant la polèmica, per voler fer pagar en-
trada a tots els assistents (quan sempre havia sigut gratuït) i 
amb rumors de augment dels deutes, finalment es va canviar, 
reduïnt tant en dies com en actes.

Moció de censura i nova COC
El 12 de setembre es va celebrar una assemblea entre les 

comparses i la junta directiva de la Comissió Organitzadora del 
Carnestoltes (COC), amb assistència del president, Abilio Se-

garra, informant de la presentació de la moció de censura diri-
gida a ells, signada per 18 comparses i argumentant que s’es-
taven incomplint diversos articles dels estatuts de la Comissió i 
que en aquest últim any hi ha hagut una mala gestió econòmi-
ca. La nova junta directiva proposada a la moció de censura, 
estava encapçalada per Jordi Català. Català ja havia exercit 
com a president de la COC durant uns mesos l’any 2018.

En octubre, la COC reconeixia el deute de 65.000 €  com a 
impagaments als proveïdors. La nova junta  va explicar que a 
una de les últimes assemblees entre la nova COC i les com-
parses, es va acordar que aquestes últimes aportaren una part 
del deute, mentre que l’altra part seria sufragada per la mateixa 
COC en quant s’obtingueren els fons necessaris. La mesura va 
ser molt polèmica entre els comparses, els quals no s’explica-
ven perquè les comparses havien de pagar el deute de l’antiga 
COC, i no els culpables, però és així com es especifica a les 
bases.

“Lo que las comparsas quieren es orden, que esté todo per-
fectamente organizado”. Així de seriós és la direcció del Carna-
val per a Jordi Català, el nou president de la COC, que amb la 
seua junta ha pres el relleu de coordinar la joia i festa d’un Car-
naval 2020, que ja està ací, i a més el repte i la responsabilitat 
de sanejar de forma interna l’organització interna. Els desitgem 
molta sort, i a tots un bon Carnaval!.

Un any complicat per al 
Carnaval de Vinaròs

Carnaval de Vinaròs, una festa declarada d’Interés Turístic autonòmica. 

ANUARI. Valencians 2019
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El segon pacte del Botànic es 
revalida en les autonòmiques

El President de la Comuni-
tat Valenciana, Ximo Puig, 
va apostar per avançar les 

eleccions autonòmiques al 28 
d’abril de 2019, per a fer-les coin-
cidir amb les generals. Aquesta 
jugada li va sortir bé al candidat 
socialista, ja que va aconseguir la 
primera victòria en aquests comi-
cis per al seu partit després de 28 
anys, aconseguint un total de 29 
diputats en Les Corts.

La segona força política en 
la cambra valenciana ha estat el 
PP en les eleccions del passat 
any, amb 21 escons, seguits per 
Ciutadans, que va aconseguir 16 
diputats. Compromís es va col·lo-
car en quarta posició amb 15 es-
cons.

Gràcies a Compromís i a Po-
dem, que van obtenir 8 diputats, 
el PSPV va poder formar un nou 
govern d’esquerres, que es va 
consolidar amb la signatura de l’II 
Pacte del Botànic. Aquest pacte 
es va signar el 12 de juny de 2019 
al Castell de Santa Bàrbara d’Ala-
cant. Aquests tres partits aconse-
guien un total de 52 escons, tres 
menys que els aconseguits en el 
primer Pacti del Botànic, però, 
així i tot, majoria absoluta dins de 
la cambra valenciana.

Segons va explicar la vicepre-
sidenta de la Comunitat Valencia-
na, Mónica Oltra, el Botànic II té 
sis eixos ben marcats que són po-
lítica social de rescat de les per-
sones, el feminisme, la fiscalitat 
progressiva, la creació d’ocupa-
ció, la innovació i les polítiques de 
bon govern, i, a més, s’ha marcat 
com a punt prioritari l’emergència 
climàtica.

Una altra de les novetats 
d’aquestes eleccions, ha estat 
l’entrada en Les Corts Valencia-
nes de Vox, que s’ha consolidat 
com a cinquena força de la cam-
bra, obtenint 10 escons.

PSPV, Compromís i Podem aconsegueixen entre els tres la majoria

Integrants del nou govern valencià resultant de l’II Pacte del Botànic.

ANUARI. Valencians 2019
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El PSOE guanya les dues eleccions 
generals a la Comunitat Valenciana

Sens dubte l’any 2019 ha estat un any marcat per la polí-
tica, ja que els espanyols han hagut d’anar als col·legis 
electorals en diverses ocasions, i dues d’elles per a triar 

al govern del país.
A la Comunitat Valenciana les primeres eleccions generals, 

a més van coincidir amb les eleccions autonòmiques celebra-
des el 28 d’abril.

En aquesta autonomia, el Partit Socialista va aconseguir el 
major nombre de vots en aquestes primeres generals, enviant 
al Congrés dels Diputats 10 escons gràcies als 743.880 vots 
obtinguts. El segon partit més votat va ser el Partit Popular, 
amb 497.669 vots, que es tradueixen en 7 diputats per a la 
cambra nacional, seguit molt de prop per Ciutadans que va 
aconseguir 6 escons. Podem es va quedar com a quarta força 
amb les seves 5 diputats, i Vox va entrar per primera vegada 
en el Congrés amb 3 escons representant a la Comunitat Va-
lenciana. El candidat per Compromís, Joan Baldoví, va acon-
seguir l’únic escó per a aquest partit.

Els resultats en aquestes eleccions no van permetre que 
s’arribés a un acord per a poder formar govern, ni es va acon-
seguir investir al candidat socialista, Pedro Sánchez com a 
president del govern, així que, el 10 de novembre es van cele-
brar nous comicis.

El PSOE va tornar a guanyar aquestes eleccions a la Co-
munitat Valenciana, encara que el nombre de vots va descen-
dir a 697.569, cosa que no va afectar massa ja que el partit no 
va perdre cap escó respecte a les eleccions d’abril. La segona 

Durant el 2019 els espanyols han anat a votar dues vegades per a 
unes eleccions generals, primer a l’abril, i després, al novembre

força més votada va continuar sent el PP, i, a més, va aug-
mentar el seu nombre de vots a 583.121, obtenint un diputat 
més que a l’abril. A partir d’aquest moment es van començar a 
produir canvis, ja que Vox va arribar al novembre a ser el tercer 
partit més votat i va augmentar el seu nombre de diputats de 3 
a 7. Podem es va quedar igual amb la quarta posició, però va 
perdre un escó. Ciutadans sens dubte va ser el gran perdedor 
en les eleccions, ja que dels 6 diputats que tenia en el congrés, 
només va poder mantenir a 2 en representació de la Comunitat 
Valenciana. Per la seva part Compromís va continuar en la 
mateixa situació que en les eleccions generals d’abril.

Cues en la jornada del 28A, en un col·legi electoral d’Alcoi. 

Ximo Puig i Pedro Sánchez, en un acte de campanya dels socialistes.
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L a Comunitat Valenciana se encuentra en evidente 
deterioro social. La llegada del Botànic II de Puig, Oltra 
y los comunistas de Podemos, lejos de suponer alguna 

mejora, contribuye a acentuar esta situación generalizada 
de declive. Basta pasearse por cualquiera de nuestras 
poblaciones para comprobar un cada vez mayor detrimento 
de los servicios hasta alcanzar niveles alarmantes. 
Centros de salud cerrados, citas para ser operados en 
sanidad para un año más tarde, hospitales desbordados, 
colas en los comedores sociales, falta de plazas en las 
saturadas residencias para mayores, aumento del número 
de vulnerables sin techo por las calles, extensión de la 
precariedad en muchas familias… ese el panorama social 
que se dibuja. 

   Desde la propaganda política ofi cial califi carán de 
apocalíptica y pesimista esta descripción. Es posible, pero 
ante la realidad y los datos ciertos no podemos cerrar los 
ojos o mirar hacia otro lado solo porque no nos guste. No 
podemos no hablar de los impagos, del desastre del servicio 
de Cercanías de Renfe, de estudiantes en barracones, 
del aumento de los impuestos, de la nula previsión ante la 
despoblación en las comarcas del interior, del sectarismo 
ideológico o –entre otras muchas- del abandono de la 
agricultura.   

   No quiero cansar al lector con cifras, pero la renta 
valenciana de inclusión solo llega al 3,1% de la población 
que lo necesita, personas en el umbral de pobreza, siendo 
la tercera autonomía por la cola en la cobertura de estas 
ayudas. La media de espera para recibir este subsidio es 
de 16 meses. Además, en 2019 el número de benefi ciarios 
se redujo un tercio, pasando de 51.312 personas a 35.089, 
un 31% menos. La media para recibir alguna prestación es 
de 536 días y la media de espera para ser operado en un 
hospital es de cuatro meses. Casi nada. 

   Desde el Consell del Botànic se escudan en la 
infrafi nanciación autonómica para justifi car su nefasta 
gestión. Al parecer, no hay dinero para mejorar la vida de la 
gente pero sin embargo sí para aumentarse el número de 
asesores, el de altos cargos a sueldo, o para destinar cada 
vez más fondos públicos a las empresas de los hermanos de 
Puig y a todo tipo de asociaciones y entidades catalanistas. 
No hablan de la falta de gestión, de la lentitud burocrática, 
del sectarismo, el despilfarro, las políticas erradas, o la falta 
de preparación de muchos altos cargos para adoptar con un 

Botànic es precariedad social

Isabel Bonig Trigueros
PRESIDENTA I SÍNDICA DEL PPCV

mínimo de criterio determinadas decisiones administrativas. 

   No se atisba ninguna posible mejora. Al contrario. El nuevo 
gobierno de Sánchez, el más radical, además del más 
numeroso, de la historia de nuestra democracia, tampoco 
parece que vaya a contribuir a mejorar la situación. Todos 
sabemos que el cambio de modelo de fi nanciación nunca se 
va a producir mientras estén los socialistas en el gobierno 
porque sus socios separatistas catalanes no les van a dejar. 
Los hechos también lo demuestran. En 16 meses, el anterior 
ejecutivo de Sánchez fue incapaz siquiera de convocar una 
sola vez al Consejo Fiscal de Política Fiscal y Financiera. 

   La palabra Botànic se ha convertido en sinónimo de 
precariedad. Para todos menos para los dirigentes del 
PSPV, Compromís y Podemos que pisan moqueta y coche 
ofi cial. Muchas personas a las que Puig y Oltra han dejado 
abandonadas a su suerte lo pasan mal y no encuentran 
ninguna respuesta. No cabe quedarse de brazos cruzados 
ante esta nefasta gestión. Los valencianos merecemos vivir 
con dignidad, con un modelo de bienestar efi caz y de futuro.

OPINIÓ

No podemos no hablar 
de los impagos, del desastre 
del servicio de Cercanías 
de Renfe, de estudiantes en 
barracones, del aumento 
de los impuestos, de la 
nula previsión ante la 
despoblación en las comarcas 
del interior, del sectarismo 
ideológico o del abandono de 
la agricultura.   

“
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Vivim en el millor dels mons que ha existit, amb 
una esperança de vida com mai en la història, 
amb uns nivells de benestar que no es podien 

ni somniar, però... ¿no vos dóna la sensació que ens 
passem el dia cabrejats? Vivim en una societat de gent 
enfadada!

Potser siga la natura humana, que de vegades viu 
amb més por que alegria... Però de tant en tant, no 
estaria mal recordar les cosetes que ens alegren i que 
oblidem massa ràpid: en 2020, la Generalitat Valenciana 
tindrà el pressupost més ampli de la història i superarem 
per primera vegada els 23.000 milions d’euros. Això vol 
dir que hui estem dedicant més de 18 milions d’euros al 
dia en hospitals i centres de salut, sí... al dia. Este any 
hem superat els 70.000 mestres a les aules valencia-
nes... Seguim? La sanitat valenciana ha atés a 6 milions 
de persones més que fa 10 anys, i l’atur, que rondava 
l’entorn del 25% en l’últim govern del PP d’Alberto Fa-
bra, ha baixat a menys del 14% amb les polítiques del 
govern de Ximo Puig. És a dir, la xifra suposa 11 punts 
menys d’atur. Entre tant de cabreig, no estaria mal un 
espai també per a l’esperança, un poquet encara que 
siga...

L’apocalipsi sempre ha sigut un gran negoci. Al 
nostre món hi ha massa gent que cada dia recomana 
tenebres. Potser l’única tenebra possible siga tancar 
el diàleg i la bona política. Sí, per desgràcia tenim una 
dreta apocalíptica escrivint coses pulcres, perfectament 
inútils, sense les quals les persones treballen i amen. 
Són els instigadors d’una apocalipsi zombie en la que no 
podem pensar.

Un aspecte que mai falla dels apocalíptics és que 

L’apocalipsi zombie
buiden les paraules de contingut. Pensem per exem-
ple amb el terme “finançament just”. La dreta s’ha pujat 
últimament al carro de la lluita per un “finançament just”, 
sense concretar. El nostre finançament no pot ser mai 
només una dita. El Conseller Vicent Soler explica molt bé 
com un “finançament just” per al govern del botànic vol 
dir el següent: una quita del deute valencià i una inversió 
del 70% dels impostos com l’IVA i l’IRPF per a les Comu-
nitats Autònomes. Tot això per a no patir mai més retalls 
en hospitals, escoles i assistència social. El finançament 
just ha d’estar ple de contingut. Caminem decididament.

Una altra característica dels apocalíptics és que no 
tenen plans de futur. Nosaltres sí que tenim grans plans 
de futur, i li tenim tant de respecte que hem posat la 
paraula “emergència” davant de cada gran repte. Par-
lem de l’emergència climàtica, l’emergència feminista, 
l’emergència democràtica, l’emergència migratòria... 
Sumem-los al constant repte de caminar enfocats cap 
a la justícia social. Per a cada emergència, als nostres 
plans de futur tenim energia, destinem lleis, diners i molt 
de treball!

L’any passat ja ho vam dir ací mateix. Parlàrem de 
l’objectiu dels socialistes valencians i seguim insistint: 
volem ser una societat normal. Els valencians i valencia-
nes aspirem a treballar, a un cel i un camp net, a estudiar 
i a estimar-se com ens done la gana. Els valencians i 
valencianes tenim la sort de començar el 2020 amb nous 
governs: amb un nou Botànic presidit per Ximo Puig i 
amb el govern progressista de Pedro Sánchez. Tinguem 
en compte que som un xicotet oasi de polítiques valen-
tes i humanistes a un món cabrejat i ple d’apocalíptics... 
Nosaltres som hui una illa humil d’esperança.

Manolo Mata
SÍNDIC DE PSPV-PSOE EN LES CORTS VALENCIANES

OPINIÓ

Estem dedicant més de 18 milions d’euros al dia en 
hospitals i centres de salut, sí... al dia. Este any hem superat 
els 70.000 mestres a les aules valencianes... Seguim? La 
sanitat valenciana ha atés a 6 milions de persones més que 
fa 10 anys, i l’atur ha baixat a menys del 14%. 

“
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Una històrica gota freda devasta 
municipis d’Alacant i València

A     mitjan setembre, una gota freda va afectar gran 
quantitat de municipis de les províncies d’Ala-
cant i València. Una de les comarques que més 

van notar els efectes d’aquesta DANA, va ser la de la 
Vega Baixa, a causa del desbordament del riu Segura, 
deixant la localitat d’Oriola totalment devastada.

Però no sols aquesta comarca va estar afectada per 
aquestes pluges torrencials, i és que el riu Clariano al 
seu pas per la Vall d’Albaida, més en concret per Ontin-
yent també es va desbordar, per la qual cosa el munici-
pi va sol·licitar que es declarés zona catastròfica. Altres 
comarques del sud de la província de València, com 
l’Olleria també van sofrir danys.

Segons dades d’Emergències, en els dies de gota 
freda, es van rebre 9.484 anomenades al 112, que es 
tradueix en un total de 7.154 incidents.

Centres escolars tancats, carreteres tallades, línies 
de tren fora de servei… Una setmana en la qual la Co-
munitat Valenciana es va veure atacada per les fortes 
pluges, i que, a més van provocar la pèrdua de milions 
d’euros en carreteres destrossades, cases inundades, 
o cultius fets malbé.

Per a recuperar la normalitat, durant el mes de des-
embre el Consell de Ministres va aprovar que destinaria 
62 milions d’euros per a reparar els danys causats per 
la DANA, i la Generalitat també donarà una ajuda de 60 
milions d’euros per a la zona de la Vega Baixa, A més, 
les 2.000 famílies afectades en aquesta comarca i a 
la Vall d’Albaida rebran una ajuda econòmica de 1.500 
euros de part del govern valencià.

El Govern va aprovar una ajuda de 62 milions per a reparar els danys 

Durant els mesos d’octubre i novembre es va celebrar a la 
ciutat d’Alacant el judici pel crim de la vídua de l’expresident 
de la CAM. Només hi havia un únic acusat, el gendre de María 
del Carmen Martínez, Miguel López. Les acusacions ho assen-
yalaven com l’autor material dels dos trets que van posar fi a la 
vida de la dona en el safareig del concessionari Novocar, que 
era propietat de la família i que regentava López.

A més del delicte d’assassinat, també estava acusat de ti-
nença il·lícita d’armes i per tots dos delictes se li demanaven 
fins a 24 anys de presó.

Aquest judici es va celebrar amb un jurat popular que va 

El judici del cas Sala no resol 
el misteri del crim de la vídua 
de l’expresident de la CAM

Bombers fan tasques de rescat durant la DANA del mes de setembre.

emetre el seu veredicte després d’haver passat 24 hores del 
final del judici, però aquest va ser retornat per la magistrada 
Bru, ja que segons ella no estava suficient argumentat. A les 
72 hores es va decretar un segon veredicte en el qual es va 
absoldre a l’acusat, i es va dictaminar que l’assassí de María 
del Carmen Martínez va ser un “desconegut”, exculpant així a 
Miguel López.

Per part seva, la Fiscalia i l’acusació particular que exerceix 
el fill e la víctima han recorregut la sentència. El ministeri públic 
justifica la sol·licitud per a recórrer la sentència de “no culpa-
ble” de l’únic acusat en què no ha tingut accés a la primera 
acta emesa pel jurat, que ha estat destruïda, en la qual les sis 
dones i tres homes triats van determinar inicialment que López 
era l’autor dels trets.

El fiscal, José Llor, ha acusat per aquest motiu a la magis-
trada de la causa, Francisca Bru, de “falta d’imparcialitat” i de 
“evident obscurantisme”, i ha sol·licitat “la celebració de nou 
judici amb un nou magistrat president i un nou lletrat de l’Admi-
nistració de Justícia”.

ANUARI. Valencians 2019
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La desaparició de Marta Calvo 
posa en alerta a tota la Comunitat 

Marta Calvo va ser vista per última vegada en un pis de 
la localitat de Manuel (València) en la nit del 6 al 7 de 
novembre. En aquesta localitat havia quedat amb un 

home a través d’una xarxa social, i partir d’aquest moment no 
es va saber res més d’ella.

La mare de la jove va ser l’encarregada de denunciar la 
desaparició i va anar llavors quan es va començar la recerca. 
L’home amb el qual havia quedat Marta aquesta nit era el prin-
cipal sospitós i diversos fets, com l’olor de lleixiu de la seva 
casa, l’abandó de l’immoble sobtadament o voler desballestar 
el seu vehicle, van fer que se seguís cada vegada mes de 
prop la hipòtesi que ell estava relacionat amb la desaparició.

El dia 27 de novembre es va anunciar que els Agents de 
la UCO i del ECIO tenien previst aixecar el sòl de l’immoble 
del sospitós després de no trobar cap mena de prova durant 
el primer registre.

Un mes més tard de la desaparició, el sospitós va confes-
sar haver esquarterat el cos de Marta, però va declarar que ell 
no l’havia matat. Segons la declaració del presumpte assassí, 
Marta i ell van mantenir relacions consentides i van consumir 
cocaïna, després ella va morir de manera sobtada i segons 
compte el presumpte assassí, ell la va esquarterar i es va des-
fer del cos per temor. Avui dia continuen les labors de cerca 
del cos.

El 2019 ha estat l’any amb més víctimes mortals per violèn-
cia masclista des de 2015. Set d’aquests assassinats s’ha pro-
duït en el territori valencià, sent la quarta comunitat autònoma 
amb major nombre de morts.

Un dels casos que més han marcat aquest 2019 va ser el 
crim de Planes (Alacant). El suposat assassí va ser qui va avi-
sar a les autoritats i els va contar que havien estat els plors del 
fill de la parella que només tenia tres mesos els que li havien 
despertat. Al no trobar a la seva núvia, va baixar a la primera 
planta de la casa, on va dir haver trobat el cos sense vida de 

la dona en el sòl amb un ganivet. Encara que al principi no es 
va descartar la hipòtesi que la víctima podria haver-se llevat la 
vida, l’autòpsia va revelar que les ferides eren incompatibles 
amb el suïcidi, per la qual cosa es va arribar a la conclusió 
que havia estat víctima de violència de gènere, i, per tant, els 
agents de seguretat van detenir a la seua parella.Aquesta pa-
rella vivia en una casa prop de Planes, però els dos eren pro-
cedents d’Alcoi. En les dues localitats, així com en el Govern 
de la Generalitat es va mostrar el rebuig a aquests fets amb 
diferents actes de repulsa.

El crim masclista de Planes, una de les 7 víctimes de violència de gènere 

La jove va desaparèixer en la nit del 6 al 7 de novembre i gairebé un 
mes més tard el presumpte assassí va confessar ser l’autor del crim

Cartell publicat després de denunciar-se la desaparició de Marta Calvo.
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Concentració de repulsa, a les portes del Palau de la Generalitat. 
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La DANA incrementa un 30% las 
intervenciones de los bomberos

Los bomberos del Consorcio Provin-
cial de Alicante efectuaron en 2019 
un total de 10.618 intervenciones, 

de las cuales 3.055 se registraron en 
la Vega Baja como consecuencia de la 
DANA.

Precisamente, este fenómeno meteo-
rológico es el que ha provocado que los 
registros alcanzados en 2019 se incre-
mentaran en un 30% con respecto al año 
anterior, según ha detallado el diputado 
de Emergencias, Javier Sendra, quien ha 
resaltado la profesionalidad y el esfuerzo 
de los efectivos que han intervenido en 
todos los siniestros registrados.

Por tipología, los bomberos alican-
tinos intervinieron en un total de 1.340 
incendios, de los cuales 750 fueron en 
viviendas y 590 en medio urbano –402 
rurales y 188 forestales, entre los que 
destaca el incendio registrado el pasa-
do mes de julio en Beneixama en el que 
ardieron más de 800 hectáreas, aunque 
los efectivos del Consorcio de bomberos 
de la Diputación de Alicante consiguieron 
controlarlo en menos de 24 horas-.

El número de horas empleadas, se-
gún las estadísticas obtenidas al cierre 
del ejercicio, refleja que en la extinción 
de todos estos incendios se emplearon 
cerca de 4.000 horas, siendo los incen-
dios industriales (60) los que requirieron 
de un mayor tiempo de intervención con 
una media de 4 horas y 37 minutos.

Las actuaciones derivadas del tráfico 
se elevaron a 594, produciéndose un to-
tal de 253 incendios de vehículos. Ade-
más, se trabajó en la excarcelación de un 
total de 146 personas.

 Asimismo, se realizaron 1.033 aper-
turas de puerta en viviendas y se trabajó 
en 77 siniestros por escape de gas. Las 
intervenciones en mobiliario urbano se 
elevaron a 619.

Rescates y DANA
En más de un centenar de ocasiones, 

el Grupo de Rescate ha tenido que inter-
venir durante el pasado año en rescates 
efectuados en la montaña, mientras que 
se han llevado a cabo otras 1.477 accio-
nes de salvamento urbano.

Destaca, en este punto, los 1.067 sal-
vamentos que se realizaron en la Vega 
Baja durante la DANA, episodio en el 
que se llevaron a cabo, además, 1.869 
achiques y 119 actuaciones en el entorno 
natural. Un total de 470 bomberos, quie-
nes realizaron 15.000 horas extras, 45 
vehículos y 1 helicóptero, con 32 horas 
de vuelo, trabajaron durante las intensas 
lluvias registradas en septiembre en el 
sur de la provincia.  

 Además, los bomberos han realizado 
una decena de búsquedas de personas 
perdidas por diferentes motivos, mien-
tras que los rescates de flora y fauna 
se elevaron en 2019 a un total de 387, 
retirándose, asimismo, un total de 273 
colmenas, que fueron entregadas a api-
cultores.

El Consorcio Provincial de Bomberos 
cuenta actualmente con una plantilla en 
torno a los 635 efectivos y 24 operadores 
de sala del centro de control de emer-
gencias, desde donde se moviliza y coor-
dinan los medios y dispositivos en cada 
intervención.

Los bomberos del consorcio provincial de Alicante, durante una intervención,

El mayor incendio en Alicante, de los 188 registrados, quemó 800 hectáreas
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E l presidente de la Generalitat, Ximo Puig, solo ha 
necesitado siete meses para agotar la legislatura. 
El Botànic II (PSPV y Compromís, y, ahora, también 

con Podemos) ha demostrado ser incapaz de defender 
los intereses de la Comunitat Valenciana y de resolver los 
problemas reales de los ciudadanos. Ni eliminar barracones, 
ni reducir listas de espera, ni crear empleo de calidad, ni 
solucionar la infrafi nanciación autonómica.

En lugar de gestionar de manera útil, el tripartito sigue 
empeñado en crear chiringuitos para enchufar a los suyos, 
en aumentar el número de Conselleries y en subvencionar 
a entidades pancatalanistas que nada tienen que ver con la 
realidad de la sociedad valenciana.

Pero no solo se trata del despilfarro de dinero público, 
con el que Puig ya se ha gastado cuatro veces más en 
publicidad y autobombo de lo que gastaba el último Gobier-
no autonómico del PP. Ahora, además, también pretenden 
llevar a cabo su imposición lingüística en toda la Comunitat 
Valenciana, saltándose claramente la ley que reconoce la 
situación de exención de algunas zonas como la Vega Baja.

Allí, los alumnos tienen derecho – insisto, por ley - a no 
cursar la asignatura de valenciano. Sin embargo, el con-
seller de Educación, Vicent Marzà, hace todas las trampas 
posibles para obligarles a estudiar asignaturas troncales 
en valenciano, una lengua que no dominan. Se trata de 
una situación no solo kafkiana, sino que pone en peligro el 
rendimiento escolar y los resultados académicos de miles de 
estudiantes. ¿Dónde queda la libertad de las familias para 
elegir la lengua en la que educar a sus hijos?

Es cierto que estamos en un momento complicado, go-
bernados tanto en la Comunitat Valenciana, como en Espa-
ña, por ejecutivos populistas y entregados al nacionalismo. 
Pero les aseguro que Ciudadanos nació para luchar contra 
él y para garantizar que todos los españoles tengamos los 
mismos derechos, obligaciones y, sobre todo, libertades, 
independientemente del lugar en el que residamos. 

Ciudadanos es el único partido sensato y constituciona-
lista capaz de hacer frente a los retos que tiene por delante 
España. Me preocupa que los políticos utilicen la crispación 

Soluciones de centro para 
la Comunitat Valenciana

Toni Cantó
Síndic de Ciudadanos en Les Corts Valencianes

como herramienta partidista. No podemos consentir que 
este país vuelva a las trincheras, a estar dividido entre rojos 
y azules. La solución a los problemas económicos, sociales 
y territoriales de nuestro país y de nuestra comunidad solo 
vendrá desde el centro y el sentido común. Este será mi ob-
jetivo: convertir a la Comunitat Valenciana en un referente de 
igualdad y de libertad.

Más de 470.000 valencianos nos otorgaron su confi anza 
en las elecciones pasadas y no les vamos a decepcionar. 
Tenemos el equipo y el plan perfecto para mejorar la vida 
de los ciudadanos, para crear riqueza y para acabar con la 
precariedad. Queremos eliminar los barracones, bajar los 
impuestos a la clase trabajadora, adelgazar la Administración, 
reducir listas de espera sanitarias y mejorar la atención de la 
dependencia. Queremos garantizar la unión y reestablecer la 
libertad de los valencianos, la libertad para que hablen, es-
tudien o trabajen en la lengua que quieran, sin imposiciones, 
ni sectarismos. Las soluciones para la Comunitat Valenciana 
solo vendrán desde el centro.

OPINIÓ

En lugar de gestionar 
de manera útil, el tripartito 
sigue empeñado en crear 
chiringuitos para enchufar 
a los suyos, en aumentar el 
número de Conselleries y en 
subvencionar a entidades 
pancatalanistas.   

“
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Fran Ferri
SÍNDIC DE COMPROMÍS EN LES CORTS VALENCIANES

OPINIÓ

2 019 ha sigut un any amb múltiples convocatòries 
electorals, més de les que haurien sigut desitjables, 
però que fi nalment ha deixat ben clar, als diferents 

àmbits, quin ha de ser la conseqüència del que la ciutadania 
ve votant indistintament des de 2015: governs de coalició, 
plurals i progressistes.

Al País Valencià ja portem quatre anys aplicant esta 
fórmula amb èxit, des del primer pacte del Botànic i els 
diferents pactes municipals, uns acords que després de les 
eleccions a Les Corts del 20 d’abril i les municipals del 26 
de maig s’han revalidat i ampliat. Esta ratifi cació del canvi 
iniciat en 2015 evidencia el resultat de la gran feina feta per 
millorar la vida de les persones en què Compromís ha tingut 
un paper fonamental.

A cavall entre el 2019 i el 2020 el model valencià 
del Botànic ha sigut traslladat ara al govern central. La 
investidura de Pedro Sánchez és la primera en què hi ha 
un acord de governabilitat, entre el PSOE i Compromís, 
que contempla tota una agenda valenciana on hi ha 
una obligació clara d’afrontar un canvi en el sistema de 
fi nançament en els propers huit mesos. 

Esta agenda valenciana, a proposta de Compromís, 
també parla d’inversions en projectes claus per al nostre 
territori, del deute, i de complir des de l’Estat espanyol 
amb la Llei de Dependència, mesures concretes per a 
subsanar d’alguna manera la falta d’eixe urgent i necessari 
fi nançament just per als valencians i valencianes.

Estem satisfets amb este canvi respecte del nostre 
territori per part del govern central. Ara cal fer efectiu eixe 
nou fi nançament autonòmic i tota la resta dels acords 
assolits a Madrid. El 2020 ha de ser, fer fi , l’any del 
fi nançament just i l’acabament del maltracte que patim.  
Amb este punt de partida la societat valenciana no ha de 
tindre dubte de què anem a estar vigilants per què tots els 
compromisos arreplegats al pacte que hem signat siguen 
una realitat.

Però 2019 també ha sigut l’any de l’esclat de la 
conscienciació per la cura del nostre planeta, espentada pels 
més joves i amb mostres dels efectes de la crisi climàtica 
com les inundacions a la Vega Baja i altres comarques. 
És el moment d’impulsar polítiques valentes contra la crisi 
climàtica. Per això al 2020 treballarem una Llei contra 
l’emergència climàtica. Des de Compromís som conscients 
que esta lluita no pot quedar-se en paraules boniques. Esta 

L’any del fi nançament just

lluita ens ha de dur a replantejar un sistema econòmic injust 
que maltracta el planeta igual que ha maltractat a la majoria 
de les persones.

El nostre desig per a 2020 és el d’una societat lliure de 
masclisme i d’odi a la diversitat: una societat més justa i 
solidària. Un País Valencià que siga tractat amb respecte i 
que servisca de referent de polítiques valentes a l’Estat. En 
defi nitiva, el nostre desig i el nostre compromís és continuar 
treballant per a solucionar els problemes de les persones, 
davant aquells que volen tractar a algunes persones com a 
problemes.

La investidura de Pedro 
Sánchez és la primera 
en què hi ha un acord de 
governabilitat, entre el PSOE 
i Compromís, que contempla 
tota una agenda valenciana.

2019 també ha sigut 
l’any de l’esclat de la 
conscienciació per la cura 
del nostre planeta, espentada 
pels més joves i amb mostres 
dels efectes de la crisi 
climàtica com les inundacions 
a la Vega Baja i altres 
comarques. 

“

“
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L’arribada de turistes estrangers 
ha tornat a batre rècords

Segons dades de l’INE, l’arribada de tu-
ristes estrangers a la Comunitat Valen-
ciana ha tornat a batre rècords, ja que 

ha augmentat un 3’8% el nombre de visitants 
en aquest territori, el que significa un total de 
més de 9 milions de turistes. 

Però, a pesar que les visites han augmen-
tat, el nombre de turistes britànics ha descen-
dit un 1’8%, així com els turistes italians, ho-
landesos i belgues. 

Aquest creixement en el turisme valencià, 
ha significat que han entrat ingressos al nos-
tre territori, i es que, també ha augmentat la 
mitjana de la despesa diària a 107 euros, es a 
dir, un 7’8% respecte a l’any anterior. 

D’altra banda, les entrades per aero-
port es van incrementar un 4,3% (l’Aeroport 
d’Alacant-Elx creix 6,0% i el de València un 
5,1%) i per carretera mantenen els nivells de 
l’any anterior. Els viatges per motiu d’oci, van 
créixer un 3,8%,també creixen els viatges per 
motius personals (6,5%) mentre que el nom-
bre de turistes en viatge de negocis decreix 
lleugerament (-0,6%).

Quant al nombre de pernoctacions, s’ha 
incrementat en establiments hotelers de for-
ma generalitzada en les diferents zones tu-
rístiques, a excepció de Benidorm on ha 
baixat lleument (-0,5%) i el litoral de València 
(-3,0%).

Pugen els viatges d’oci i personals i decreixen els de negocis

Turistes caminant per la ciutat de València.

La Generalitat aposta per la 
promoció del turisme d’interior 

L’àrea de turisme de la 
Generalitat va participar el 
mes de novembre en les vint-
i-tres edició de la Fira Inter-
nacional de Turisme d’Interior 
que es va celebrar a la ciutat 
de Valladolid. 

L’administració valenciana 
va comptar amb un aparador 
d’uns 100 metres quadrats en 
el qual es va representar tota 
l’oferta turística que ofereix el 
territori d’interior valencià.

En aquesta fira van par-
ticipar els Patronats Provin-
cials de Turisme de Castelló, 

València i Alacant, Turisme 
Benidorm i la Federació de 
Càmpings, Empreses i Muni-
cipis de la Comunitat.

El secretari autonòmic de 
turisme, Francesc Colomer, 
va destacar que des de Tu-
risme de la Comunitat Va-
lenciana s’està fomentant el 
desenvolupament del turis-
me rural ecoturisme, turisme 
actiu i d’aventura, turisme 
esportiu, cicloturisme, turis-
me cultural, i altres varietats 
que enriqueixen l’oferta tu-
rística.

Declarades d’interès turístic 
55 festes de la Comunitat

La Generalitat ha concedit 
la declaració de Festa d’In-
terès Turístic a 55 festes de 
tot el territori valencià. Aquest 
títol és indispensable perquè 
poder obtenir la distinció de 
Declaració de Festa d’Interès 
Nacional.

Aquest títol s’atorga a 
aquelles festes que poden ser 
rellevants des d’un punt de 
vista turístic, però a més cul-
tural, ja que posen en valor 
les tradicions de la Comuni-
tat Valenciana.

La província de València 

ha obtingut un total de 29 
distincions, 5 declaracions 
d’interès turístic autonò-
miques, 3 provincials i 21 
locals. Per part seva, Cas-
telló ha obtingut un total de 
12 festes d’interès turístic: 
5 provincials i 7 d’interès 
turístic local. I, finalment, la 
província d’Alacant, que ha 
aconseguit que es declarin 
un total de 14 festes com a 
interès turístic, de les quals 
6 són d’interès turístic de la 
Comunitat Valenciana, 2 són 
provincials i 6 locals.
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Per segon any consecutiu, el Museu Alcoià de la Festa (MAF) 
ha superat la xifra de visitants, aconseguint un rècord abso-
lut gràcies a les 11.341 persones que van passar en 2019 

per les seues instal·lacions. Aquesta dada suposa un increment 
de l’11% respecte a l’any anterior, quan es van registrar 10.200 
visites. 

A més, suposa una continuïtat en l’ascens que es va aconse-
guir en 2018 respecte a 2017. La xifra de 2019 és la més alta 
des que el MAF va obrir les seues portes en 2006 per a mostrar 
l’essència dels Moros i Cristians a totes i cadascuna de les perso-
nes que passen per les seues sales. 

En els últims tres anys, és a dir, des del 2017, la xifra de visi-
tants ha anat incrementant de manera contínua, aconseguint un 
augment acumulat del 32%.

Tant de manera grupal com individual, els visitants arriben al 
MAF per a conéixer de prop una dels senyals d’identitat d’Alcoi, 
com són els Moros i Cristians, on poden contemplar vestits his-
tòrics, així com imatges, fotografies o objectes que formen part 
d’aquestes festes tan destacades. 

Precisament, coincidint amb el mes en què va tindre lloc la Tri-
logia en 2019, maig és el que registra la major xifra de visitants en 
el desglossament mensual, amb 1.957, seguit d’abril amb 1.301. 
També destaquen els mesos de desembre (1.116), setembre 
(1.105) i març (1.027). En la resta de mesos aquesta xifra baixa del 
miler de visitants. D’altra banda, i tenint en compte les vacances 
estivals, agost va ser el mes en què menys persones van visitar 
el Museu Alcoià de la Festa (244). Aquesta tendència segueix, en 
trets generals, la línia de 2018. 

Per anys, després de la posada en marxa del MAF al novembre 
de 2006, l’any 2007 va registrar una dada molt alta de visitants grà-
cies a les 10.072 persones que van acudir a conéixer aquest nou 
museu dedicat a les festes de Moros i Cristians en honor a Sant 
Jordi. En 2008 aquesta xifra va baixar fins als 6.157 visitants, acon-
seguint una pujada a l’any següent fins a aconseguir els 7.276.

MUSEU ALCOIÀ DE LA FESTA
Xifra rècord de visitants en 2019

Visitants contemplant els expositors del Museu Alcoià de la Festa.
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N o hemos asistido únicamente a la formación de 
un nuevo Gobierno, lo que se ha conformado en 
Madrid es un contubernio de aspirantes a derrocar 

la Unidad Nacional y el Estado de Derecho. La ambición 
de poder de Pedro Sánchez se ha visto colmada a 
cambio de un precio inasumible para los españoles. 

Siempre se ha pensado que un Presidente del 
Gobierno debe dirigir a su Nación hacia el futuro pero, 
en este caso, ha decidido embarcarse en una aventura 
hacia tiempos sombríos con todos aquellos que han 
jurado comprometerse, única y exclusivamente, a 
destruir todo nuestro sistema de derechos y libertades 
individuales. 

El comunismo y el separatismo que Sánchez ha 
adoptado como propios ya han obtenido sus primeras 
victorias: la designación de una Fiscal General del 
Estado que, hasta antes de ayer, era Ministra de 
Justicia; el reconocimiento de Torra como Presidente 
de la Generalidad de Cataluña, a pesar de su expresa 
inhabilitación; el nombramiento de un Ministro de 
Consumo que tiene como modelo ideal la Dictadura 
Castrista; y la negativa en el Parlamento Europeo 
a investigar los más de 300 asesinatos de ETA sin 
resolver. Si no fuera por la gravedad del asunto, bien 
podríamos encontrarnos ante el guión de una película de 
Woody Allen. 

El problema surge cuando la política se vacía de 
contenido y pierde, no solo su esencia, sino también 
su función de instrumento esencial para el fortalecer 
la democracia, entonces comienza a disminuir hasta 
términos insospechados hasta llegar al Gobierno 
Frankenstein que tenemos hoy. Un Gobierno dedicado 
a alimentar a la bestia del separatismo y empeñado en 
retroceder al pasado una y otra vez haciendo resurgir un 
sentimiento de confrontación que no existía en nuestra 
sociedad. Ya lo decía Zapatero: “nos conviene que haya 
tensión”. Y para muestra, un botón. 

El 18 de enero pudimos ver como decenas de miles 
de ciudadanos se ponían de acuerdo para salir a la calle 
y decir “basta” al Gobierno valenciano del ‘Botànic’, 
basta a las políticas liberticidas de inmersión lingüística 
que están llevando a nuestra Comunidad a convertirse 
en una suerte de Cataluña pero con el acelerador 
pisado. La lengua también es un arma de confrontación 
en manos de la izquierda, y no dudarán en usarla. 

En política, no todo vale
Ana Vega Campos

Síndico GP VOX CV

Para la izquierda sectaria los padres no tienen derecho 
a elegir ni la educación ni la lengua en la que estudian 
sus hijos, los niños deben de ser “Hijos del Estado” y se 
crea un nuevo sistema de adiestramiento para los niños 
españoles con el fin de desarrollar su entendimiento 
y obediencia a la ideología del nuevo régimen. ¿Se 
acuerdan de los Niños de Mao o de las Juventudes 
Hitlerianas? Lo dicho, todo está inventado, nada nuevo en 
el horizonte. 

Los derechos y libertades de los ciudadanos deben de 
estar por encima de los intereses partidistas. Los políticos 
deben de velar por el bienestar de los ciudadanos, por 
el interés general. Debe prevalecer el sentido común. En 
política, no todo vale.

OPINIÓ

El 18 de enero pudimos 
ver como decenas de miles 
de ciudadanos se ponían de 
acuerdo para salir a la calle 
y decir “basta” al Gobierno 
valenciano. 

“
Para la izquierda sectaria 

los padres no tienen derecho 
a elegir ni la educación ni la 
lengua en la que estudian sus 
hijos, los niños deben de ser 
“Hijos del Estado”. 

“
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2019 ha sigut un any frenètic. Un any amb cinc 
processos electorals. L’any que ha posat fi a 
la dècada perduda (2010-2019) i l’any que ha 

sembrat la dècada per guanyar.
Al 2015, vam ser capaços de posar en peu la Co-

munitat Valenciana, i amb el primer Botànic, vam repa-
rar tot allò que va destrossar el Partit Popular durant 
més de 20 anys. El cicle 2015-2019 ha estat el de les 
reparacions institucionals. Un cicle en el que Podem 
va ser un suport extern al govern del Botànic i en el 
que vam centrar l’acció política en la producció legis-
lativa. Quasi 100 lleis durant aquella legislatura són la 
prova d’aquest paper de brúixola que vam adoptar en 
un primer moment.

Amb el 2019 s’engega un nou cicle amb Unides 
Podem al Govern del Botànic i un objectiu clar: posar 
la Comunitat Valenciana en marxa, ara que ja l’hem 
posat de peu. Comença el llarg cicle de la reconstruc-
ció del País Valencià. I en aquesta fita, protegir a la 
gent i guanyar drets són qüestions principals. Com a 
exemple, la concepció de la Vivenda com un dret i no 
com una mercaderia, plasmada en uns nous pressu-
postos expansius que han posat l’accent en la vivenda 
i augmenten un 13% la inversió pública en aquesta 
matèria.

Demostrem voluntat ferma i polítiques valentes a 
l’anunciar que es posaran sancions a aquells bancs 
que és resistisquen a treure els seus habitatges al 

Completar el canvi amb 
Unides Podem al Govern 

mercat. Al tirar endavant la nova Llei del joc o a l’acon-
seguir la gratuïtat de l’AP7. Valentia, però també solide-
sa aporta Unides Podem al Botànic 2. Valentia i solide-
sa per a avançar com a Comunitat.

No només en clau valenciana estem avançant. El 
Govern del Botànic 2 hem sigut avantguarda de l’acord 
per l’esperança a Espanya entre el PSOE i Unidas 
Podemos. Al País Valencià estem marcant rumb i model 
de govern a seguir en la política estatal.

Hem ajudat a empènyer un acord estatal en la ma-
teixa clau i amb el mateix esperit. Un govern al servei 
de la gent, amb les forces progressistes unides per 
enfortir les institucions i posar-les al servei de les majo-
ries socials.

I en aquest context i des d’aquest 2020, un dels 
grans reptes que assumim Unides Podem és el de ser 
articuladores dels dos governs. Perquè per primera ve-
gada en la nostra història, Unidas Podemos governarà 
a Espanya i a la Comunitat Valenciana.

El nostre objectiu es generar una cooperació ins-
titucional virtuosa que permetrà anar completant el 
canvi valencià i que també ens permet guanyar drets 
i avanços pel conjunt del les valencianes i valencians. 
La gratuïtat de l’AP7 pot ser un bon exemple d’aquesta 
cooperació virtuosa. Però anem a per molt més. Nou 
finançament i quita del deute històric. Comencem a fer 
camí sabent que ho aconseguirem. Que hi haurà País 
Valencià per a tothom. 

Naiara Davó
SÍNDICA D’UNIDES PODEM EN LES CORTS VALENCIANES

OPINIÓ

Al 2015, vam ser capaços 
de posar en peu la Comunitat, 
i amb el primer Botànic, 
vam reparar tot allò que va 
destrossar el Partit Popular.

No només en clau 
valenciana estem avançant. 
El Govern del Botànic 2 hem 
sigut avantguarda de l’acord 
per l’esperança a Espanya. 

“ “

premsa comarcal valenciana
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Dels 357.564 aturats de la 
Comunitat, 211.461 són dones

L     a Comunitat Valenciana ha reduït 6.567 el 
nombre de persones en atur en el 2019, fins a 
situar-se en 357.564 persones les que es tro-

ben en estat de desocupació. Això representa una 
reducció del 1,8% segons dades de l’Institut Nacio-
nal d’Ocupació.

Només durant el mes de desembre, 2.943 per-
sones van trobar ocupació, la qual cosa suposa que 
la Comunitat Valenciana sigui la tercera autonomia 
en la qual més ha baixat l’atur durant l’últim mes de 
l’any.

La província de València ha acabat l’any 2019 
amb 4.200 menys persones sense treball, la qual 
cosa suposa una reducció del 2,38%, i es queda 
amb un total de 171.901 aturats. A la província 
d’Alacant ha descendit l’atur un 1,75%, és a dir, hi 
ha 2.643 aturats menys, la qual cosa suposa que la 
llista d’aturats és actualment de 148.073 persones. 
A Castelló són només 276 les persones que han 
deixat d’estar en l’atur, un 0,74%, la qual cosa su-
posa que la llista d’aturats es queda a la fi de 2019 
en 37.590 persones.

De les 357.564 persones que continuen sense 
treball a la Comunitat Valenciana, 211.461 són do-
nes, i 146.103 homes. A més del nombre total d’atu-
rats 27.426 són menors de 25 anys.

Només al desembre es van realitzar 154.771 
contractes, dels quals 140.896 van ser per a fer 
treballs temporals i 13.875 van ser contractes in-
definits.

L’atur baixa en 6.567 persones durant durant el 2019

L’economia valenciana ha cregut durant 2019 un 2,1% 
segons la Conselleria d’Economia Sostenible. A més, també 
han indicat que, durant el mes d’octubre passat, la Seguretat 
Social va registrar de mitjana un total d’1.924.933 persones 
afiliades en la Comunitat Valenciana, amb un augment del 
2,6% respecte al mateix mes de l’any 2018. En la Comunitat 
la xifra d’aturats que es va registrar fins al mes d’octubre és 
de 364.314 persones, 7.779 menys de les que es van regis-
trar en les mateixes dates de l’any anterior. És per això que 
per a l’any 2020 es projecta un creixement del PIB del 1,7% 
en termes mitjans. Es constata així que el creixement del PIB 
esperat per a la Comunitat Valenciana iguala el corresponent 
al conjunt d’Espanya en tots dos períodes.

L’economia valenciana 
creix un 2,1% 

Oficina del servei d’ocupació.

ANUARI. Valencians 2019
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Els valencians destinen 
una mitjana de 18’1% dels 
ingressos familiars a pagar 
el primer any d’hipoteca, per 
baix del 20’7 de la mitjana 
espanyola

El preu de l’habitatge ha 
augmentat en el nostre te-
rritori un 4’2% durant l’any 
2019 segons l’estadística 
Tinsa IMIE Mercados Lo-
cales que ha realitzat en el 
quart trimestre d’aquest any. 
Estes dades significa que en 
la Comunitat Valenciana el 
preu de les cases es situa 
en els 1.105 euros el metre 
quadrat.

Segons aquestes xifres, 
els valencians destinen el 
18’1% dels ingressos fami-
liars per a pagar el primer 
any d’hipoteca, un percen-
tatge més baix que la mitjana 
espanyola, que és de 20’7%. 

En totes la províncies 
de la Comunitat Valenciana 
s’han registrat increments de 
preus tant en taxa interanual 
en el quart trimestre com en 
la mitjana de 2019. La de 

major creixement interanual 
en el quart trimestre va ser la 
de València, amb una pujada 
del 3,5%.

València va ser també la 
província que en el conjunt 
de 2019 ha destacat amb 
el major increment mitjà, un 
5,3% més enfront del 6,3% 
de 2018, d’acord amb aques-
ta estadística. Entre les tres 
capitals, Castelló va registrar 
el major increment interanual 
de preu en el quart trimestre, 
amb un creixement del 5,5%.

En el balanç de l’any 
2019, la ciutat de València 
va ser la que més es va en-
carir entre les capitals de la 
Comunitat, amb un 9% més 
de mitjana, enfront del 11,6% 
de 2018.

El preu mitjà dels habi-
tatges en l’autonomia s’ha 
incrementat un 14% des del 
seu mínim en la crisi. A la 
ciutat de València i Alacant 
la pujada des dels seus res-
pectius mínims ha estat molt 
més intensa: un +34,9% i un 
+28,9% respectivament. Pisos en venda en un bloc de cases a la ciutat turística de Benidorm.

El preu de l’habitatge és un 
4,2% més car que fa un any
Els valencians destinen una mitjana del 18’1% dels ingressos familiars 
a pagar el primer any d’hipoteca

El comerç detallista, aquell que fa d’intermediari entre el 
fabricant i el comprador final va tancar el 2019 amb un balanç 
positiu, gràcies a l’increment del 3,5% dels seus comptes res-
pecte a l’any anterior. Aquest percentatge és superior al de 
nivell nacional. Respecte als principals productes que han por-
tat a aquesta notable pujada en les vendes, en aquest grup 
es troba la moda, calçat, mobles, electrodomèstics i productes 
d’oci, cultura i tecnologia. Les grans cadenes van ser les que 
van notar un major increment, un 4,7% al desembre respecte 
al mateix període de l’any anterior. Encara que tots els grups 
de distribució han aconseguit mantindre o pujar les vendes a 
final d’any. A més, les vendes de les petites empreses uniloca-
litzades també van aconseguir un xicotet auge.

Incrementen les vendes 
del comerç detallista

premsa comarcal valenciana

La Comunitat Valenciana va veure abandonades en 2019 
un total de 2.225 hectàrees de superfície agrícola, segons 
un informe elaborat per l’Associació Valenciana d’Agricultors 
(AVA-Asaja), a partir de l’Enquesta ESYRCE del Ministeri 
d’Agricultura, que situa la xifra total de superfície abandonada 
en 161.567 hectàrees. Aquestes dades suposen que la Co-
munitat siga líder nacional quant a l’abandó de terres, amb 
un augment del 1,4% en 2019. Respecte a les produccions 
valencianes que han perdut més superfície en 2019, es troba 
a la part alta de la llista els cítrics, mentre que la vinya, les hor-
talisses o la garrofera també apareixen en aquest llistat. D’altra 
banda, a causa de l’alta demanda internacional, ha incremen-
tat l’aposta per les fruites subtropicals de l’alvocat i el kiwi.

Important abandó de 
terres agrícoles 
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El Museu de les Ciències aconsegueix 
el seu rècord de visitants en 2019 

En 2019 l’Institut Valencià d’Art Modern ha complit 30 anys i ha 
rebut un total de 209.474 visitants.

El museu valencià d’art modern, IVAM, ha augmentat en un 23% 
el seu nombre de visitants respecte a l’any anterior. En 2019 han 
estat un total de 209.474 visites i 230.000 persones van visitar les 
“exposicions viatgeres”. Són bones xifres per a tancar l’any en què 
aquest museu ha celebrat el seu 30 aniversari.

Des de l’any 2014 les visites a l’IVAM han anat en augment i és 
que en aquest any el nombre de persones que van assistir a aques-
tes exposicions va ser de 72.794.

L’any 2019, aquest museu ha decidit apostar per obres d’artistes 
femenines com, per exemple, Susana Solano, Lara Almarcegui, o 
Soledad Sevilla i Carmen Calvo.

A més també es va poder veure l’obra de Paco Roca, o la nova 
lectura de la col·lecció Temps Convulsos, en la qual es recorren les 
tendències artístiques de les últimes dècades.

Des de la seua obertura en 2000, ha rebut 12 milions de visitants

Mor als 72 anys Camilo Sesto  
que tendrá un museu a Alcoi

Camilo Blanes, o més conegut com a Camilo Sesto 
moria als 72 anys el diumenge 8 de setembre de 2019 
a l’hospital madrileny Quirón, a causa d’una fallada 
càrdio-respiratòria. El cantant alcoià portava ingressat 
des d’aquest dijous, ja que el seu estat de salut era 
delicat en els últims mesos de la seva vida.

La notícia va commoure a tothom de la música i 
especialment al seu poble Alcoi, que, després de la 
incineració del cos i la lectura del testament, va prepa-
rar una capella ardent amb les cendres del cantant a 
l’ajuntament de la localitat, a la qual multitud de fans 
van acudir per a acomiadar-se d’ell.

El govern de la localitat, al costat del mànager de 
Camilo Sesto, han anunciat que per a l’any 2020 es 
prepararà un museu amb material inèdit de l’artista i 
amb articles molt personals.

Augmenten un 23% les visites a 
l’Institut Valencià d’Art Modern

El Museu de les Ciències compleix enguany el seu vinté 
aniversari convertit en el centre de divulgació i ciència in-
teractiva més visitat del país, a més d’imatge icònica de la 

ciutat de València. El rècord en visitants de 2019, amb 891.645 

entrades venudes, suposa un desafiament en 2020 a l’hora de 
superar la històrica xifra.

Nous continguts de ciència interactiva i mediambiental, 
atraure al públic jove, així com continuar potenciant la seua 
oferta com a destinació familiar i de turisme internacional són 
alguns dels reptes per al nou exercici.

En 2019, el Museu de les Ciències va registrar de gener a 
desembre una venda de 891.645 entrades, un 15% més que el 
passat exercici, tendència des de 2015, i fins i tot un15% més 
que en 2001, el primer any de la seua obertura.

Entre el més destacable del 2019, el Museu ha renovat part 
de la tercera planta, ha posat en marxa noves exposicions com 
‘Talking Brains’ i s’ha sumat a la celebració del 50 aniversari de 
l’arribada del primer coet tripulat a la Lluna amb espais dedicats 
al Apollo 11.

En 2019 ha destacat, a més, l’exposició dedicada a Harry 
Potter inaugurada a l’abril i que es va prorrogar fins a agost 
degut a l’èxit de públic.

Entre les novetats per a 2020, s’estrenarà el nou Teatre 
de la Ciència i l’exposició ‘Play. Ciència i Música’. A més es 
realitzaran activitats i promocions especials dirigides al públic 
que ha crescut amb el Museu, com una entrada gratuïta als qui 
complisquen 20 anys en 2020, que s’entregarà únicament en 
les taquilles oficials de la Ciutat de les Arts i les Ciències, mos-
trant el DNI o passaport.

En aquests vint anys divulgant ciència, amb quasi 12 milions 
de visitants han destacat els continguts dedicat a l’astronomia, 
les noves tecnologies, la genètica i els experiments en directe.

Museu de les Ciències.

ANUARI. Valencians 2019
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La població a la Comunitat Valenciana ha augmentat durant 
el 2019 un 0,48%, encara que durant els primers sis mesos 
d’aquest any es va experimentar un saldo vegetatiu negatiu de 
5.287 persones ja que, va haver-hi més defuncions que naixe-
ments. Però això es va veure compensat gràcies a un saldo 
migratori positiu, tant amb l’estranger com amb altres autono-
mies, que va permetre que augmentés la població. 

Actualment arriba a 4.998.711 habitants, sent la cinquena 
comunitat autònoma que més va créixer durant el 2019.

Segons xifres de Població i l’Estadística de Migracions du-
rant el primer semestre de 2019, la Comunitat Valenciana va 
liderar en aquest període el saldo migratori entre comunitats 
autònomes, amb 1.952 persones, i va ser la tercera amb major 
saldo migratori amb l’exterior, amb 27.162.

La conselleria d’Educació, Cultura i Esport, ha organit-
zat amb l’ajuda de l’Institut Valencià de Cultura el Premis 
de les Arts Escèniques Valencianes. Aquesta gala es va ce-
lebrar el dia 14 de novembre de 2019 al Teatre Principal de 
València.

Els membres del jurat van visionar els 70 espectacles de 
teatre, dansa, circ, art al carrer i espectacles per a xiquets i 
xiquetes, que es van estrenar des del 1 de gener de 2018 i 
el 30 de juny de l’any 2019.

En total es van inscriure 662 artistes i muntatges, dels 
qual es van nominar a 54 en les 18 categories que compo-
sen aquests premis. 

‘El jardí dels cirerers’ de la companyia Teatre Micalet va 
emportar-se el premi al millor espectacle de teatre, ‘CAR-
MEN.maquia’ de Titoyaya Dansa, es faria amb el premi de 

millor espectacle de dansa. Els premis per a millor espec-
tacle de circ seria per a ‘Yolo’, una producció de Teatre Es-
calante. ‘Volat’ de la companyia de Pepa Cases va rebre 
el reconeixement de millor espectacle d’art al carrer, i per 
últim, ‘Horta’, de l’Horta Teatre va guanyar el millor espec-
tacle per a xiquetes i xiquets. 

L’obra ‘Tórtola’ de l’Institut Valencià de Cultura, i l’es-
pectacle de dansa amb coreografia de Sol Picó, ‘Animal de 
Séquia’, van ser els grans triomfadors d’aquesta edició, ja 
que van rebre tres premis cadascun. 

‘El jardí dels cirerers’ i ‘Animal 
de séquia’, entre els Premis de les 
Arts Escèniques Valencianes

4.998.711 habitants
La Comunitat se situa en la cinquena autonomia que més ha 
crescut durant l’any 2019 segons les dades de l’INE

premsa comarcal valenciana

Espectacle ‘Animal de séquia’, de Sol Picó.
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Els hospitals valencians, al 
capdavant en donació d’òrgans

L     es dades d’activitat en trasplantaments 
i donacions en la Comunitat Valenciana 
durant 2019 llancen un saldo molt posi-

tiu. Amb 255 donants, la taxa de donació es 
va situar l’any passat en 51,4 donants per 
milió de població, per damunt de la mitjana 
nacional (48,9) batent-se un rècord històric 
de donació en la Comunitat, amb un aug-
ment del 6,7%.

La consellera de Sanitat Universal i Salut 
Pública, Ana Barceló, ha volgut agrair als fa-
miliars dels donants aqueix gest de genero-
sitat que realitzen, perquè gràcies a ells mol-
tes persones poden arribar a portar una vida 
normal: “És el gest més altruista i generós 
que pot realitzar una persona”. Durant l’any 
2019, el 90% de les famílies valencianes van 
dir sí a la donació enfront del 89,2% de 2018. 
L’objectiu del pla Estratègic de 2016 era in-
crementar la donació d’òrgans en un 10% i 
en data de hui s’ha incrementat ja un 24%.

L’hospital que major nombre de dona-
cions va registrar l’any passat va ser l’Hos-
pital General d’Alacant, amb un total de 40 
donants, seguit de la Fe, amb 34. L’Hospital 
Clínic de València va registrar 29 donacions 
i a l’Hospital General de Castelló es van pro-
duir 33 donacions convertint-se, amb una 
taxa de 64 donants per milió de població en 
una de les províncies amb major índex de 

L’any passat es van realitzar 552 trasplantaments en la Comunitat

La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques In-
clusives ha tancat l’exercici 2019 amb 89.233 persones benefi-
ciàries en el sistema d’atenció a la dependència de la Comunitat 
Valenciana, la qual cosa suposa haver incorporat des de l’inici 
de la passada legislatura un total de 87.242 nous expedients.

Així ho ha explicat la secretària autonòmica d’Atenció 
Primària i Serveis Socials, Helena Ferrando, qui ha destacat 
que les dades de l’informe mensual que la Vicepresidència i 
Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives elabora tots els 
mesos i que pot consultar-se en la pàgina web d’aquest de-
partament, “evidencien el gran esforç que s’està fent en aquest 
àmbit i els grans avanços reeixits”.

L’agilitació en la resolució d’expedients i en la incorporació, 
per tant, de nous beneficiaris al sistema respon al pla d’impuls 

dissenyat per la Conselleria a principis de 2016 amb l’objectiu 
de reduir el nombre de persones pendents d’atendre. El resul-
tat ha sigut que des de juliol de 2015 s’han incorporat al siste-
ma 87.242 nous beneficiaris, 26.419 en l’últim any.

Així mateix, la secretària autonòmica ha ressaltat l’incre-
ment que s’ha produït en el nombre de sol·licituds presentades, 
ja que durant tot l’any passat es van rebre 43.769 noves sol·lici-
tuds, el major balanç anual des de 2015. Cal destacar que, des 
de llavors, el mes en què més sol·licituds s’han registrat va ser 
el mes de setembre passat amb un total de 4.824.

Sistema de valoracions
Ferrando ha afirmat que els bons resultats es deuen, en 

part, al nou sistema de valoracions implantat per la Conselleria 
que ha permés que el ritme del nombre de valoracions realit-
zades haja anat augmentat de manera constant. Així, des de 
l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2019 es van realitzar 
un total de 38.311 valoracions, quasi el triple de les realitzades 
durant tot el 2015.

Atenció a la Dependència: 
90.000 beneficiaris

Hospital General d’Alacant.
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donació del territori de l’Estat malgrat 
ser un centre hospitalari en el qual no 
es realitzen trasplantaments.

Al llarg de 2019, els hospitals valen-
cians van realitzar un total de 552 tras-
plantaments d’òrgans, enfront dels 558 
realitzats en 2018 o els 491 registrats 

l’any 2016. D’ells, 299 van ser trasplan-
taments renals, 140 trasplantaments 
hepàtics, 32 trasplantaments cardíacs, 
74 trasplantaments de pulmó i 7 tras-
plantaments de pàncrees. La taxa se 
situa per tant en 111 trasplantaments 
per milió de població.
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Les eleccions del passat 10 de no-
vembre de 2019 va donar la vic-
tòria al Partit Socialista, encara 

que els resultats seguien sense facili-
tar un govern si no es jugava bé amb 
els pactes. Finalment, Pedro Sánchez i 
Pablo Iglesias van aconseguir un acord 
per a conformar el primer govern de 
coalició a Espanya entre el PSOE i Uni-
des Podem.

Amb aquest nou govern comença una 
nova legislatura i, per tant, nous minis-
tres. Pedro Sánchez ha nomenat a 22 
ministres, dels quals, quatre d’ells són re-
presentants de la Comunitat Valenciana.

El primer d’ells repeteix, José Luis 
Ábalos. En la passada legislatura va ocu-
par el lloc de Ministre de Foment, però, 
en la XIV legislatura, passa a ocupar la 
cartera de Transports, Mobilitat i Agenda 

Urbana. Ábalos és nascut a Torrent i ocu-
pava el número 1 de les llistes socialistes 
per la província de València.

Un altre dels ministres que repre-
senten a la Comunitat Valenciana en 
aquest nou govern és Pedro Duque. 
L’astronauta ja va ser en la passada le-
gislatura Ministre de Ciència, Innovació 
i Universitats. En el 2020 Duc ha perdut 
la competència d’Universitats, i continua 
sent Ministre de Ciència i Innovació. En-
cara que aquest membre del govern és 
nascut a Madrid, ha ocupat el número 
1 en les llistes del PSOE a la província 
d’Alacant.

Encara que Luis Planas és valencià, 
aquest polític del Partit Socialista era el 
número 1 en la llista de la província de 
Còrdova. Planas també repeteix en el 
govern de Sánchez, i és que, ja en la 

passada legislatura va ocupar la cartera 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació, i l’any 
2019 a més, també va agafar la cartera 
de l’exministra Meritxell Batet, de Políti-
ca Territorial i Funció Pública. En l’actual 
govern, Luis Planas continua amb el seu 
ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimenta-
ció.

La XIV legislatura també porta no-
ves cares al govern, és el cas d’aquest 
representant valencià, el nou Ministre 
de Cultura i Esport, José Manuel Ro-
dríguez Uribes. Aquest polític nascut a 
València, no es va presentar en cap llis-
ta electoral, però sempre ha estat vin-
culat al Partit Socialista. Abans del seu 
nomenament com a ministre es rumore-
java que podria ser el successor d’Àngel 
Gabilondo per a candidat a l’alcaldia de 
Madrid.

Quatre dels 22 ministres del govern 
de Pedro Sánchez són valencians
Ocupen les carteres de Cultura, Ciència, Agricultura o Mobilitat

Segons les xifres del Ministeri de l’Interior durant l’any 2019 
es van produir 92 accidents mortals a la Comunitat Valencia-
na, respecte als 125 que es van produir l’any, el que significa 
un descens del 25 per cent.

Si s’analitza aquestes dades per províncies, la província 
d’Alacant va ser la que més accidents mortals va sofrir, 40 
d’ells van ser en vies interurbanes, el que va provocar un total 
de 43 morts. En la província de València, també va ser 40 el 
nombre d’accidents, amb 41 víctimes. 

En Castelló les xifres son més baixes, i es que en 2019 es 
van registrar 15 víctimes mortals, en 12 accidents de trànsit. 

Aquestes dades son les més baixes dels últims quatre 
anys. 

99 persones han perdut 
la vida en les carreteres 
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Rodríguez Uribes, José Luis Ábalos, Pedro Duque i Luis Planas.

Motocicleta involucrada en un accident de trànsit.
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El València celebra el seu centenari 
guanyant la Copa del Rei

El València tanca any del 
centenari amb una nova 
copa en la seva vitrina, 

i és que l’equip va guanyar la 
seva vuitena Copa del Rei, 
després d’11 anys sense haver 
aixecat cap títol. En aquesta 
final disputada contra el Barce-
lona en l’estadi del Betis, el Be-
nito Villamarín, l’equip valencià 
va demostrar des del primer 
moment la seva superioritat 
davant l’equip català.

En el minut 21 Gameiro va 
marcar el primer dels gols grà-
cies a la passada de Gayá, i 
onze minuts després, Rodrigo 
va anotar de cap el segon gol 
de la trobada després d’una 
gran jugada de Soler. Per 
part seva, l’equip blaugrana 
va marcar el seu únic punt en 
el minut 72 protagonitzat per 
Messi.

Tots dos equips van finalit-
zar en partit amb dues targetes 
grogues cadascun.

La final la va jugar contra el F.C Barcelona. Es la seva vuitena copa 

Parejo, amb la Copa del Rei recentment conquistada.

El tenista de Xàbia David 
Ferrer s’ha acomiadat 
de les pistes de tennis

Després de 20 anys de carrera en el món 
del tennis, David Ferrer ha deixat a un costat 
la raqueta. El tennista de Xàbia es va aco-
miadar de les competicions després d’una 
carrera amb 1.111 partits a la seva esquena, 
dels quals va guanyar 734. Ferrer té en el seu 
palmarès vint-i-set títols, entre ells tres Copes 
Davis.

El comiat va ser just després del partit dis-
putat contra l’alemany Alexander Zverev en 
el Mútua Madrid Open, competició que es va 
jugar el mes de maig.

En el partit David Ferrer no va poder vèn-
cer al seu rival i el partit va finalitzar als 70 
minuts amb un resultat de 6-4 i un 6-1.

ANUARI. Valencians 2019

ESPORTS

David Ferrer colpeja la pilota, durant un partit.
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