
ALICANTE ESPECULACIÓN 

Manuel Alcaraz Ramos. 

Alacant, ciutat orgullosa, mestra en cenyir capes d’oripell per ocultar ses misèries. L’ànima d’una ciutat són 

els seus habitants, les cases, els llocs emblemàtics. Alacant és el resultat últim d’una incessant i desigual 

lluita d’interessos que cerquen fiançar i legitimar-se mitjançant representacions simbòliques. En el cas 

d’Alacant podem constatar la ineficàcia de la Història i de la memòria col·lectiva com a factor d’ancoratge de 

consensos o com a senyes d’identitat. Una ciutat que mostra el contrast entre la capacitat de sorprendre en 

l’aparença per no canviar res.  

Alacant mostra una incoherència estructural que obeeix en gran mesura en les contradiccions no resoltes 

entre el discurs dominant i la realitat, entre el vam ser i que som. 

 

Ànima Alacantina (el gen Menfòtic)  

Recordar que “els enemics de l’anima alacantina, segons Gastón Castelló en una foguera de 1932, són la 

indiferència, l’apatia i la inconstància. Dirigents polítics i homes rics, acostumats a perpetrar barbaritats, 

acostumen a ser considerats com a bons alacantins, perquè des del càrrec i la riquesa, s’apropien també dels 

recursos simbòlics. El pitjor és que ací els alacantins il·lustrats, a voltes de criticar tota eixa estupidesa, l’han 

assumit amb entusiasme, confonent sovint els divertiments populars amb el més repulsiu dels populismes. El 

que sí accepten com a punt definidor de l’ànima alacantina és el famós menfotisme.  

No tots a Alacant parlen de menfotisme, des de fa anys només el fan servir els progressistes. Eixa extensió 

del mite és l’èxit de les ideologies conservadores en les últimes dècades. L’acceptació, sense més, que el 

alacantins ens inhibim de tots, que passem. 

Perquè, si aquells que tenen els instruments analítics per a la denúncia i la construcció 

d’alternatives, interioritzen que Alacant és impossible, que els alacantins soms bruts, desendreçats o 

incultes, els que tenen el poder per adoptar decisions podran prendre-les sense preocupar-los les 

denúncies i fa que la Ciutat siga cada volta més bruta, desendreçada o inculta. 

 

Especulacions 

L’especulació urbanística no significa el component màxim de l’economia de la ciutat, però sí un factor 

determinant per explicar molts afers. Incideix negativament en el manteniment o/i emergència de noves fonts 

de riquesa; impedeix una perspectiva de futur per a l’economia; dona la sensació que l’evolució de la ciutat 

depèn d’ella quan els seus efectes condueixen a desfer la Ciutat, consagra desigualtats i debilita les 

xarxes de convivència i sociabilitat. 

 

 

 



EL RELAT PRINCIPAL  

Existeix un Relat Principal, pocs alacantins s’ho creuen al peu de la lletra, però si algú intenta rebatre’l, es 

titllat de mal alacantí. És un relat que es troba en converses privades, als llibrets de Fogueres... en cites 

aïllades i descontextualitzades de Gabriel Miró, Rafael Altamira o Azorín... un relat que insisteix en continuar 

mostrant-nos com la Ciutat dolça del 1920, amb una eterna promesa, aplaçada, de benestar i urbanitat. No 

existeix un relat alternatiu. 

Bellesa, clima, el mar. La famosa hospitalitat ens ha fet ciutat liberal. Poble treballador i imaginatiu. Capital 

d’una província fabril, dinàmica i exportadora. Poble alegre. No pot sinó suscitar enveges, sobretot en algunes 

ciutats pròximes per les nostres platges netes, el nostre actiu port o l’aeroport... Tot això és igual a la millor 

terra del món. Ser els millors és una idea irrefutable. Aquesta idea la donà el Marqués de Molins. Wenceslao 

Fernández Flórez encunyà allò de la Casa de la Primavera pel clima, una cosa en la qual no tenim res a 

veure. De fet els alacantins no han fet res digne de ser enaltit. I tampoc fem res per preservar eixe 

mereixement: destruïm sistemàticament, el Melià i altres monstres a les platges, arrasant el Raval 

Roig, omplir el port de vaixells. I hui continua amb el projecte d’Aiguamarga, que pretén urbanitzar els 

últims 2 kilòmetres verges de costa del municipi. O l’intent de construir la caseta de Turisme on havia 

estat la comandància de Marina, privant de les vistes panoràmiques des del port de Casa Carbonell o 

el Castell. 

Com ha passat això. Perquè dins del relat principal està la idea que Alacant és moderna i com a tal, 

amant del progrés. L’Alacant portuària va deixar una empremta indeleble en la memòria. Una modernitat 

comercial que va donar alguns fruits il·lustrats. Però la línia es va trencar quan es va trencar l’esquema 

productiu de la Ciutat, quan el port va acabar amb la seua relació amb l’entorn agrari va decaure el principal 

factor econòmic. Però va persistir la idea fins arribar al ““desarrollismo””. 

Com diu l’himne d’Alacant “no és este ja el poble vell, que és altre Alacant”. L’Alacant Triomfant que va 

predominar abans de la Guerra Civil. Això es va trencar amb la Guerra, els bombardejos, els morts, els 

represaliats, els exiliats. Però arriba la dècada dels 60 i es reprenen els vells temps, sense pensar que això 

acabarà definitivament amb l’Alacant amable. El “desarrollismo” entès com a les cases més altes, els 

rècords de visitants, de matriculació de vehicles o de fogueres plantades. Els grups beneficiaris del 

“desarrollismo” van necessitar mantenir el mite de la Millor Terreta del Món. Perviu hui en dia amb el 

neo”desarrollismo”, on la ciutat ha crescut, s’han millorat les comunicacions, el nivell educatiu i cultural, 

s’han integrat els immigrant de la dècada de 1960 i la dona s’ha incorporat al mercat de treball, però 

especialment amb la Democràcia. L’economia alacantina extreu els seus principals recursos de la 

sobreexplotació del territori i no mostra massa interès per la innovació. Però a canvi el model està 

ressentit i es perden les senyes d’identitat, una de les causes de la desvertebració ideològica de la ciutat.  

 

Un alacantinisme progressista 

El Relat Principal no és sinó el teixit últim d’una sèrie de fragments dispersos de diversa procedència, cosit 

per periodistes ignorants, polítics oportunistes, festers donats al tòpic, poetes de cap de setmana, pintors 

descolorits i alguns intel·lectuals dèbils d’idees. Les classes populars les han fet seues com els seus símbols. 



El resultat actual és manifestament conservador. Alguns intel·lectuals progressistes i organitzacions 

d’esquerra ho consideren un relat arcaic. D’altres accepten algunes parts.  

L’esquerra, amb la democràcia va intentar atansar-se al Relat Principal i demostrar que era tan alacantina 

com el que més sense adonar-se que eixe relat, en gran part, era la nostra pròpia versió d’ideologies 

franquistes.  

El problema era creure que eixes eren les úniques corrents de sensibilitat i creure que sense repetir 

acríticament el relat principal no es poden guanyar eleccions ací (el paroxisme de Lassaletta anant a votar 

vestint d’alacantí i del braç de la Bellea del Foc; la compra del Rico Pérez per Ángel Luna per tal que la família 

herculana no se’n tornés en contra...). Només es podrà desmuntar amb discursos plurals capaços d’il·lusionar 

i de regenerar una ciutadania adulta capaç ser la protagonista de la vida de la ciutat.  

 

 

CIUTAT AMNÈSICA 

De la utilitat pública de la memòria. 

A Alacant el pes de la Història és tan lleu que quasi res condiciona. Poca història coneix el poble i 

només de la Guerra Civil hi ha una certa memòria, encara transmesa oralment. Aquesta amnèsia debilitaria 

el camí del progrés.  

Memòria vol dir consciència col·lectiva. El coneixement i la compressió de la història que marca els 

comportaments actuals. L’amnèsia provoca absència de tradicions. Tradicions que acostumen a ser 

fortament conservadores i clericals. La defensa de la memòria no ha de ser entesa com un enyor per una 

ciutat congelada i arqueològica. Inclús entre els que odien el llegat urbanístic del ““desarrollismo”” consideren 

aquest període com de creixement econòmic, destruint el passat i construint monstruositats. 

La memòria perquè el compartir el passat manté actius els sentiments de pertinença i requereix d’una 

vertebració de l’entramat urbà, més en una època de fragmentació de les identitats. A més, és un terreny per 

a l’encontre intergeneracional. La Història ens ha fet com som i justifica qualsevol cosa que arribem a ser. La 

invasió més rellevant de la ciutat al segle XX ha estat la immigració, des dels anys 60, mà d’obra barata per 

construir apartaments i hotels. Sense memòria hi ha un dèficit d’autoconsciència ciutadana que no se sent 

protagonista de la Història del seu temps. 

Aquest maig de 2019 saltava la notícia que la sala d’investigadors de l’Arxiu Històric Provincial d’Alacant 

(AHPA) tancava per la reducció de 12 a 6 del seu personal 

 

Dels usos privats de l’amnèsia 

Com arribem a aquesta amnèsia? Una ciutat que des dels 60 duplica la seua població (al 1939 100.000 

habitants; 1960 121.527; 1975 219553) necessàriament canvia la visió de la seua història, sobretot si es 

produeix sota el pes del franquisme. 



El ““desarrollismo”” es dona per una banda per l’ànsia constructiva i l’absència d’un grup dirigent sòlid 

arrelat en les activitats productives. El progrés com a element bàsic de modernitat s’arrela en Alacant dins 

d’una dissociació absoluta entre economia i cultura. La història és un entrebanc prescindible. El dinamisme 

econòmic no precisa de la memòria. La destrucció de la memòria no és conscient ni programada: però 

les transformacions urbanes destrueixen els llocs de la memòria, i amb això, la història perd el seu 

cos real i tangible. No és el mateix que t’expliquen la història a que te la trobes pel carrer. I Alacant 

abusa de l’eliminació dels llocs emblemàtics. Ningú podrà situar fets de fa uns segles amb un lloc concret de 

la ciutat. O la pèrdua dels noms preromans, llatins, àrabs o catalans per l’acció combinada de la desídia 

política i la voracitat del constructor. Les pròpies Fogueres han perdut pràcticament el seu caràcter tradicional: 

metàfores de la mateixa ciutat. 

Oblidar les nostres personalitats, les poques que vam tindre: Eleuterio Maisonave; Quijano (pel seu valor 

i altruisme, no per la seua política); Gabriel Miró en cultura. Arniches (que va servir a l’imaginari col·lectiu 

madrileny però no alacantí). Rafael Altamira, massa intel·lectual com per impregnar el poble. Óscar Esplà, al 

que ningú escolta. Ens apropiem dels alacantins de la resta de la província: Azorín, Gil-Albert, Enric Valor, 

Ruperto Chapí o Eusebio Sempere, tot i que no arriben a ser molt coneguts. L’excepció és Miguel Hernández. 

Només tenen fortuna al carrerer Óscar Esplà i Gabriel Miró. Tots són del segle XX. Els anteriors resten en 

l’oblit. 

Fins i tot el Cronista Oficial de la ciutat, Enrique Cerdán Tato, de càrrec vitalici, a l’arribar al poder el PP i 

no poder destituir-lo, va nomenar un Cronista Municipal, càrrec que anava recaient en funcionaris municipals. 

Primer terç del segle XX es van construir la Llotja del Peix, el Mercat Central, l’Hospital Provincial, casa 

Carbonell, l’edifici de Correus i Telègrafs, el palau de la Diputació...  

Alacant ha edificat part de la seua tradició fent servir l’enfrontament amb València, però, la història 

d’Alacant està mancada en bona mesura de sentit si no s’integra en la Història comuna del poble 

valencià. L’economia agrària i la portuària no s’expliquen si no és des d’eixa realitat, essent l’element més 

essencial l’ús del valencià i la seua pèrdua. 

La desmemòria, en aquest cas, ha estat conscientment accelerada i promoguda tant per les 

tendències historiogràfiques del XIX, que preferien donar rellevància als mites fundacionals comuns 

de la nació espanyola, com per alguns intel·lectuals franquistes que sabien el que es feien amb els 

seus estudis alacantins. No suposa ignorar que Alacant també comparteix història amb Castella o que la 

creixent unificació de l’Estat anà relegant alguns particularismes. 

 

De la impotència de la nostàlgia 

Així només ens resta una memòria dèbil, confusa, desendreçada i inoperant, amb escassíssimes 

tradicions, l’antivalencianisme. Tradicions associades a les festes i, sobretot, la contradictòria tradició de 

renunciar a la nostra Història i als seus vestigis, tractats com a simples productes de consum. Quasi 

pitjor que la destrucció de la Ciutat és l’absència de nous llocs emblemàtics que proporcionen una 

monumentalització d’entorns emergents que faciliten la millora del teixit urbà amb noves centralitats. 



La plaça de Balmis com a Metàfora, una plaça que es va reformar sense que ningú ho demanés, només 

per caprici i amiguisme, amb una despesa injustificada. Una plaça franquejada d’edificis històrics amb una 

gran bancada d’enrajolat gaudia en un excel·lent estat de conservació. La idea ja havia estat presa en 

consideració el 2007, però el rebuig dels ciutadans la va aplaçar fins el 2013. Un lloc on els turistes anaven a 

fer fotos i ara ha quedat en una plaça sense personalitat, grisa, anodina. En canvi els edificis que l’envolten 

mostren un gran deteriorament. És un exemple que el PP, presoner de l’especulació urbanística, 

continua sense entendre que és una ciutat. Hi ha una absència de mecanismes de participació 

democràtics sobre la ciutat. Passivitat de la ciutadania. Despesa injustificable mentre altres zones de la 

ciutat es troben necessitades de veritat. Que els diners sempre va al ciment, les obres i els contractistes.1  

L' Associació Cultural Alacant Viu defenia donar difusió a l'interès històric del Conjunt Ferroviari de l'Estació 

d'Alacant - Terme, el més antic conservat en el seu estat original de les principals estacions i línies d'Espanya, 

des de 1858. 

  

La conservació i restauració del conjunt històric del complex ferroviari d'Alacant com el més antic conservat 

a Espanya, incloent: Estació de ferrocarril d'Alacant-Terme rehabilitada seguint les directrius d'una comissió 

tècnica formada per professors de l'Àrea de Composició Arquitectònica de la Universitat d'Alacant, el Col·legi 

d'Arquitectes d'Alacant i l'àrea de Cultura de l'Ajuntament d'Alacant; Tinglados de mercaderies; pavelló 

ferroviari; Conjunt de ficus monumentals. La integració d'aquestes edificacions dins del pla del 

soterrament, concebent l'actual estació com un edifici de caràcter públic que conformi una porta d'accés a la 

ciutat i s'integri en la futura estació intermodal situada en una posició més reculada i amb un volum menys 

agressiu de tal manera que la seva escala sigui compatible amb l'estació vuitcentista i que possibiliti la creació 

de grans espais públics i zones verdes que connectin amb el centre de la ciutat i permetin unir Sant Blai i 

Benalúa a través d'ells2. 

 

                                                           
1 La plaza de Balmis como metáfora. Carlos Gómez Gil. 06.04.2014 
2 http://www.alicantevivo.org/2011/07/informe-para-la-proteccion-del-complejo.html 



 A voltes actua la justícia com la sentència del jutjat dels Contenciós Administratiu número 2 d'Alacant que 

deixa nul i sense efecte la resolució de l'Ajuntament  de 2010 que declarava la situació de ruïna legal del barri 

Heliodoro Madrona. Eixa decisió va ser recorreguda per Esquerra Unida i per un dels arrendataris. Una 

garrotada judicial al consistori i a l'Autoritat Portuària 'en el seu intent de fer desaparèixer el barri portuari de 

Heliodoro Madrona que forma part de la història de l'urbanisme alacantí ', ‘un conjunt arquitectònic singular, 

de barri portuari, que és un senyal d'identitat de la història de la ciutat i per tant un bé cultural que ha de ser 

protegit '.3 

  

Altres èxits han suposat la remodelació de l’Estació de Múrcia de Benalúa, convertida en la Casa del 

Mediterràni. També la lluita que se està duent a terme per a la cessió dels Dipòsits de Campsa, La Britànica, 

catalogada per la catedràtica de Història de l’Art de la UV, Inmaculada Aguilar, com una de les 100 mostres 

de patrimoni industrial més importants 

d’Espanya4. Compromís defensa el traspàs i 

rehabilitació de La Britànica. També Ciutadans, 

però primer vol saber que pot costar. Per una 

altra banda, també s’impulsarà la rehabilitació de 

l’antic habitatge d’estiueig de Gabriel Miró al 

barri de Benissaudet, una antiga masia que ha 

quedat engolit per edificacions en altura, amb un 

petit parc al seu voltant5. 

 

Apostilla 

Anàlisi de Pedro Díaz del segle XIX a Alacant: elit formada per un sector de la burgesia comercial i la 

noblesa aburgesada. El seu pragmatisme li va dur a adherir-se al liberalisme, en un intent de no perdre el 

control de la societat local. Mostrava un important nivell de cohesió que derivava del seu estatus econòmic i 

la por al desbordament de les passions populars. Eixos burgesos no difereixen molt dels d’altres llocs per 

l’amor a l’ordre i rebuig a tot extremisme, per això no tenen inconvenient en assumir el republicanisme, però 

                                                           
3 El jutge paralitza l'enderroc de l'Heliodoro Madrona i anul·la la declaració de ruïna legal. El Mundo. 11.04.2012 

4 Más de medio siglo de olvido para la joya de la arquitectura industrial. Carlos Arcaya. 08.04.2019 
5 Alicante impulsará la rehabilitación de la antigua vivienda de verano de Gabriel Miró a Benissaudet. Alacant Plaça. 19.05.2019 



rebutgen l’anarquisme o el socialisme. Es pot ser masó, anticlerical o espiritista, però es rebutja qualsevol 

revolució social. 

La pèrdua del nostre llegat, el de Miguel Hernández va anar a Jaén després de guanyar la disputa els hereus 

del poeta a l’ajuntament d’Elx, 5.000 documents que la seva vídua, Josefina Manresa, va dipositar fa 27 

anys a la localitat alacantina. "Tot aquest temps han estat tancats en una habitació amb quatre panys", 

es lamenta l'altra banda del telèfon Lucía Izquierdo, nora del poeta6. La que pot ser última herència de 

l'antiga Caixa d'Estalvis del Mediterrani va deixar un pòsit interessant en el món cultural espanyol. Els dirigents 

de la Fundació CAM , hereva de l'Obra Social de l'extinta entitat financera, acaben d'anunciar que van a exposar 

el vast llegat avui guardat en magatzems d'alguns dels alacantins més il·lustres, com José Martínez Ruiz 

« Azorín », Òscar Esplà , Jorge Juan, Gabriel Miró, Germà Bernàcer i Rodolfo Llopis. L'alcalde ha expressat 

el seu interès per contribuir a l'exposició dels llegats per reforçar la marca turística Alacant com la destinació 

de la província al «combinar el sol i la platja amb una cultura i una gastronomia diferenciada»7. El Consell ha 

aprovat la cessió gratuïta per una dècada a l'ajuntament de Castalla de la casa natal d'Enric Valor perquè es 

converteixi en un museu literari, després d’anys d’ingloriós oblit. L'ajuntament, per la seva banda, es compromet 

a realitzar les obres d'adequació, recuperació, rehabilitació i reparació de l'immoble que siguin necessàries durant 

tot el període de cessió, segons un comunicat del Consell8. Fuster diria: els grans escriptors alacantins en castellà 

han evitat dir-se valencians. Azorín encara ho feia, a estones. Gabriel Miró, menys. Tendien a autoqualificar-se 

“levantinos, mediterráneos” i coses per l’estil. Qui gosaria dir que Hernández fou, des d’Oriola un escriptor 

valencià? Per què Blasco Ibáñez o Gil-Albert són valencians per definició, i Azorín, Miró o Hernández són 

“levantinos”9. 

 

 

ELS ÍDOLS DE LA TRIBU 

Alacant escultural 

Ningú es fixa en la font de la Plaça dels Estels (antigament Independència, Catalunya), tan rica en detalls 

com és, amb els cavalls de Bañuls. O la Dama del Càntir de la plaça Gabriel Miró, amagada entre vegetació. 

Què passarà amb l’edifici de Correus, abandonat hui dia (s’havia projectat fins i tot fer un reté de la Policia 

Local). 

El monument a Maisonave, primer alcalde elegit d’Alacant, ministre republicà, fundador de la primera 

caixa d’estalvis del lloc... al final de l’avinguda del seu nom, al jardí de la plaça Calvo Sotelo. Eixe jardí era un 

oasi dins de la urbs. Ara ha canviat, s’ha enrajolat i l’estàtua ha quedat al mig del trànsit rodat, i a més 

envoltada de senyals de circulació i sobrepassada amplament per la rotunditat de la Creu als Caiguts que 

l’anul·la. Com aquesta podríem parlar de l’Estrella de Sempere, els Monuments a la Constitució i a la Santa 

                                                           
6 El llegat de Miguel Hernández arriba a Jaén. El Cultural. Fernando Díaz de Quijano. 14.08.2012 

7 La Fundación CAM saca del almacén el legado de Gabriel Miró. ABC. 02.09.2016 
8 El Consell cede a Castalla la casa de Enric Valor para un museo literario. EFE. 05.04.2019 / Ni la casa de Enric Valor les interesa: una 
verdadera vergüenza. Información. Vicent Brotons Rico. 23.11.2018 
9 País Valencià, per què? L’Espill. Joan Fuster. 09.03.1982 



Faç, i en part el de Canalejas. Les úniques excepcions són la plaça de Gabriel Miró, el Panteó de Quijano, 

l’escultura de Gastó Castelló a la plaça del Mercat o la del Doctor Herrero al Port. 

A la ciutat no hi ha recordatoris de la Guerra Civil, de l’exili o dels represaliats (hui tenim una placa al 

Mercat Central, al qual a més l’han canviat el nom de la plaça del 28 de maig, o la plaça i el bust del capità 

del Stanbrook, Archibald Dickson, o les visites que es poden realitzar als refugis antiaeris). 

L’anunci de l’ajuntament fa uns anys de sembrar Alacant d’escultures va resultar del tot antiestètica. 

 

Façanes i murals 

La façana de l’ajuntament té davant una freda Plaça que no invita a descansar i està buida amb la 

única finalitat plantar la Foguera Oficial, l’art efímer inverteix el seu sentit i condiciona permanentment 

un espai urbà. La de Santa Maria no és veu més que per casualitat 

Els murals de Gastó Castelló a l’Estació d’Autobusos (1949) o la de l’Ajuntament (1947). Uns murals 

dedicats a la província “Alacant, fabril, agricultor, terra i mas, lluminositat i esperit de la més clara estirp llatina”. 

Agricultura i pesca estan presents, però allò fabril és inexistent. El que veiem és un idíl·lic horitzó preindustrial, 

artesanal i obrers. L’única referència a la Història és la Dama d’Elx i ja hi ha alguna referència al turisme: 

“Bienvenido seas, viajero: Alicante te ofrece sosiego y luz radiante”. Al fons les muntanyes blaves com si 

Alacant acabés en elles. Però el més important són els edificis, equipaments que surten. No falten les 

obres del franquisme, la Creu dels Caiguts o els edificis de la plaça de la Muntanyeta (els poders: 

església, Hisenda, Obres Públiques i Subdelegació de Govern) la plaça de l’Ajuntament amb 

l’Audiència Provincial. Van marcar el to de l’època franquista amb la seua fredor característica. Fins a 

uns 40 edificis o conjunts han desaparegut: club de regates, Comandància de Marina, Col·legi Salesians, 

Caserna de Benalua, Estadi BArdín, el Templete de Benalua, l’ermita del Raval Roig... alguns transformats 

com la presó de Benalua (jutjats) o l’Hospital Provincial (MARQ). El mural doncs és un manifest d’arqueologia. 

L’extensió desmesurada de la ciutat i la caiguda dels seus monuments ens deixa només la llum radiant. 

 

L’ombra del Sol 

Un dels grans monuments, hui, dels alacantins. Un gratacels amb dues parets mitjaneres que, només la 

sort de ser decorats amb els mosaics i murals de Manuel Baeza, l’han convertit en un edifici icònic, suposant 

també un canvi transcendental a l’emular-lo el Riscal, la Torre Provincial, l’edifici Alacant o el dels 

Representants.  

Va introduir la idea de que tota nova construcció requereix d’una destrucció prèvia. Destrucció del 

paisatge, en especial a la línia de costa, destruint el Raval Roig, o partint per la meitat Casa Alberola. El 

barri de Benalúa es va tornar irecognoscible. Els conceptes regeneració, rehabilitació o reutilització no 

es coneixen. El PGOU de 1962 va permetre créixer verticalment en la línia de costa. Només es va salvar 

Tabarca i el Cas Antic estricte, però van patir l’abandonament que donaria via lliure a la piqueta. 

(L’Hogar Municipal i habitatges socials que es va construir sense respectar mínimament els eu entorn al barri 

de Santa Creu). El PP ha reprès la política del totxo (i no ha canviat malgrat la crisi del segle XXI). Tampoc 



ha hagut massa resistència popular per manca de consciència històrica, absència de xarxes urbanes eficaces, 

idolatria del turisme i aïllament alacantí, que van deixar inermes a la Ciutat per a provar altres propostes. En 

definitiva, tot posa en relleu la crisi d’un model d’identitat que es trenca ràpidament amb els diners 

fàcils.  

 

Perduda Cara del Moro 

La dificultat de poder contemplar la Cara del Moro del Benacantil, la imatge que figura a l’escut de 

la Ciutat, el referent històric de la ciutat. A Alacant l’antic ha vingut a ser sinònim de vell i, per tant, 

prescindible. L’autodesarrelament. S’obre així un camí cap a l’estètiques del nou ric, confon el bon 

gust amb el caprici i que fa ostentació de la seua recent adquirida condició. Molts polítics estan al 

servei de representants d’aquesta capa social. 

Aquells que més acostumen a cantar les glòries de la Ciutat acostumen a ser els mateixos que la degraden, 

per activa o per passiva. Aquesta prepotència es filtra socialment cap altres capes de la població que 

ambicionen aparentar un ascens social recognoscible. Una manifestació específica són les Fogueres, 

perdudes per la grandiloqüència i el protocol, amb la supèrbia dels preus dels vestits de les Bellees 

allunyant a molts ciutadans que no volen pagar-lo o ser tan pedants.    

Hui se’ns presenta una nova problemàtica, amb la construcció de l’Oficina de Tursime sota la direcció de 

l’Agència Valenciana de Turisme de la Generalitat Valenciana. 700.000 euros. Una necessitat per a la ciutat. 

El problema és que es construeix on havia estat la Comandància de Marina (del 1943 i per cert que gaudia 

de protecció, malgrat que no li va servir de res al ser desmuntada i substituïda per un pàrquing soterrani), 

davant d’un dels edificis més esplèndids de la ciutat, Casa Carbonell i de les vistes del Castell de Santa 

Bàrbara (els dos BIC). Els qui menyspreen el patrimoni visual estan rebutjant la importància de la 

herència cultural que forma part de les senyes d’identitat d’una ciutat i de la seua societat. Una 

herència que es transmet d’unes generacions a unes altres. Valors immaterials i materials, elements 

històrics, artístics, urbanístics, plàstics, arquitectònics, ambientals, ecològics, testimonials i 

antropològics. Una ciutat que depèn tan estretament del turisme destrueix les seues senyes d’identitat 

danyant el seu patrimoni.10 

Alacant, una ciutat que decideix prescindir del seu passat per a reinventar-se amb cada nova 

legislatura gasta massa energies en borrons i comptes noves que no permeten avançar en cap 

direcció. No hi ha continuïtat perquè no existeix un projecte de ciutat, no hi ha fulla de ruta i els seus 

governants actuen com si descobriran la Mediterrània cada vegada que reben les vares de comandament de 

qualsevol institució. Assimilen, no s’integren, només substitueixen. Hi ha molts que s’autoanomenen 

alacantins de tota la vida que creuen que aquesta ciutat té el temps que comprèn la seua memòria11. 

Però el turisme també porta altres tendències i veiem com els antics locals del Barri Vell rellancen noves 

ofertes comercials, abandonant el “botellón”, escombraries als carrers, el “garrafon”, les drogues i el soroll. 

L’oci nocturn va deixant pas al tardeo (problemàtic en altres zones). Edificis deteriorats i mig abandonats han 
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anat donant pas a blocs de bufons apartaments turístics que es rifen els turistes nòrdics; palauets en desús 

han renascut com hotels amb encant, alguns de 5 estrelles; tornen a obrir comerços tradicionals com botigues 

de moda o de complements ... i els antics 'antres' han donat pas a restaurants que ofereixen alta cuina a preus 

mitjans12. 

 

 

EL TURISME, L’AUTÈNTICA RELIGIÓ DELS ALACANTINS. 

Notes sobre la religiositat popular a Alacant. 

La religió no ha estat un factor determinat en la identitat alacantina. Fe prudent sense estridències. Més 

aviat anticlerical, amb poca presència de moviments catòlics fonamentalistes. El poble ignora la festa de Sant 

Nicolau, patró de la ciutat, que coincideix amb el Dia de la Constitució. La processó de la Verge del Remei 

és més aviat folklòrica per a curiositat de visitants.  

Les Fogueres de Sant Joan, l’ofrena floral a la patrona congrega milers d’alacantins, però sense fe. Els 

foguerers aspiren a guanyar el premi al millor ram que no saludar a la Mare de Déu. 

Sabem que la Setmana Santa té almenys 400 anys. Només la processó del Sant Enterrament, 

tradicionalment promoguda per l’ajuntament, podria presumir d’haver-se celebrat sense interrupcions des del 

segle XIX. Ni tan sols durant la postguerra va créixer l’esperit del nacionalcatolicisme, la Setmana Santa durant 

bona part del franquisme va ser penosa. Només la Processó de la Santa Creu, nascuda el 1946, repleta de 

símbols inconscients i amagats expressava la ràbia dels veïns d’un barri abandonat des d’on contemplaven 

les transformacions de la ciutat. I malgrat tot la Setmana Santa alacantina gaudeix de bona salut, amb 

increment de processons i fundació de Germandats en una democràcia aconfessional i plural el 44% de les 

28 confraries i germandats s’han format en aquest període, en molts casos les noves confraries i germandats 

s’han format per grups d’alumnes i ex-alumnes de col·legis i en determinats sectors professionals. Tot i que 

el paisatge urbà no acompanya, els passos no dialoguen amb els edificis que els envolten. Però representen 

també una manera de militància alicantinista. Per això les Fogueres han adoptat un pas, la Verge de l’Alegria, 

que duta sobre les espatlles de foguerers vestits de zaragüells mentre llancen coets. 

La Santa Faç, es basa en la creença d’un miracle no contingut als evangelis encara que admès per 

l’Església i que a Alacant les autoritats religioses i laiques estan molt contentes de comptar amb una relíquia 

il·lustre. No cal dubtar de la veracitat, la Santa Faç és veritat per definició. Està lligada a les rogatives per 

endur-se les pestes i que portés l’aigua. Hui no existeix cap mobilització pietosa més enllà de la seua festivitat. 

Ningú demanarà que plogui, confiem en els transvasaments i les dessaladores. El caseriu de la Santa Faç 

ha perdut el seu caràcter rural i ara està amenaçat per l’urbanisme. L’horta està desdibuixada entre 

horitzons de formigó, les torres no resisteixen i els camins són matèria d’oblit. Quants alacantins que 

pelegrinen entren a veure la relíquia o venen moguts per l’autèntic sentiment religiós? La Santa Faç com a 

festa és en sí una relíquia, eficaç encara per recuperar puntualment una sociabilitat desapareguda en molts 

moments. El novembre de 2018 les religioses clarisses van ser estretes per ordre del bisbat, tot i que la pressió 
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va aconseguir que tornaren. L’alcalde va assegurar que la relíquia no marxaria i a més tota la societat civil i 

política d’Alacant van protestar i van fer pressió, fins el gener de 2019 van tornar al monestir13. 

 

Del Turisme com a forma de religió. 

El turisme subministra a Alacant sentit i metadiscursos vitals amb promeses, sovint, inútils. Una adoració 

al turisme com a símptoma de dèficit d’identitat. Una identitat que depèn del reconeixement del visitant que 

no deixa de ser una contradicció. Com que som la millor terreta del món, el turista no pot deixar d’admirar-

nos. Si algú detecta una crisi turística, la recepta màgica és enviar predicadors a FITUR o altres Fires similars, 

demanar més publicitat, promoció... 

Des del segle XVII o XVIII Alacant va incloure entre els seus costums la de tindre que acollir a recent 

arribats. En el XIX el port entra en crisi. Amb l’arribada del ferrocarril en 1858 Alacant deixa de mirar al 

mar per fer-ho a l’interior. Madrid volia el ferrocarril per aprofitar el port com a eixida de mercaderies. Des 

d’aleshores el foraster ideal serà el madrileny convertint-se estiuejant i madrileny en sinònims dins de l’ideari 

alacantí. En 1875 José Pastor de la Roca diu que Alacant té un port còmode i desfogat, telègraf elèctric i 

ferrocarril de Migdia que arriba a les seues portes, auxiliars poderosíssim per a la seua prosperitat que posa 

en contacte els mars i els continents d’ambdós hemisferis. 

 El marqués de Molins lloava el clima, tot i que la infraestructura turística era molt escassa, els Banys que 

prometen aigües netes, habitacions còmodes... i una menuda nòmina de posades i mesons. Esteban Sánchez 

Santana el 1889 parlava de la Residència Hivernal d’Alacant, que demanava reformes higièniques a la ciutat 

i criticava el caciquisme i la desgana i manca d’imaginació dels regidors. El turisme ja es feia servir com a 

element mobilitzador de consciències i recorda que altres ciutats amb un clima pitjor (les cantàbriques) han 

proporcionat totes les comoditats de vida als forasters. El 1928 neix “Alicante Atracción” per a promoure 

Alacant com a destinació turística. 

S’aprecien dues tendències paral·leles que arriben als nostres dies: realitzar millores integrals en la ciutat 

per agradar al visitant (no als indígenes) i que la ciutat s’autoidentifica com a turística. I com a estímul es fa 

servir la Festa, la idea d’unes festes hivernals, ja que les estiuenques estaven copades pel Cantàbric. S’inicia 

el 1909. Tot això preparava la festa més popular, a imitació de les Falles valencianes, defensades per 

Jose María Py, en “La Voz de Levante”, el 28-03-1928. Segons ell no pretenia atreure forasters, sinó que 

als alacantins es retrobessin amb ells mateixos i amb la ciutat i eixir del que anomena “modorra suïcida”. Aviat 

l’obsessió pel turista es va retrobar amb els discursos oficials de les Fogueres. 

La Guerra Civil i la Postguerra va paralitzar el turisme. Primer tornarien els madrilenys, aprofitant la 

urbanització que es va fer de la Platja de Sant Joan durant la II República (Carbonell). En tot cas el turisme 

hivernal i mèdic va resta en l’oblit de manera majoritària.  

                                                           
13 La permanència de les quatre monges del Monestir, en l'aire. Radio Alicante. Sonia Martín. 09.11.2018. / El alcalde garantiza que la 
reliquia no se marchará de Alicante. Radio Alicante. Omar Sancho. 12.11.2018 / Clarisas temporales vuelven a custodiar la reliquia del 
monasteiro. Radio Alicante. Sonia Martín. 08.01.2019 
 



I arribà el boom de la dècada de 1960 sense que la Ciutat fes massa per merèixer el miracle. Alacant 

es va convertir en la capital de la Costa Blanca perquè en realitat la Costa Blanca la van fer altres 

poblacions properes, que, amb millor o pitjor fortuna, sí que van realitzar les transformacions radicals 

per al nou turisme de masses.  

Hui en dia Alacant disposa de 6.791 places hoteleres, Benidorm 41.28514.  Per províncies Alacant és la 

10a en hotels (507) (les primeres són les Illes Balears, Barcelona i Madrid). Per nombre de places és la 8a 

(75.559) (les primeres són les Illes Balears, Barcelona i les Palmes de Gran Canària). Per estança mitjana és 

la 7a amb 4,16 nits de mitjana (les primeres són Les Palmes, Santa Cruz de Tenerife i les Illes Balears). Per 

viatgers és la 7a amb 498.343, 3/5 parts de l’estranger (les primeres són les Illes Balears, Barcelona i Madrid). 

Per pernoctacions és la 7a amb 2.073.093, 50% més o menys entre espanyols i estrangers). Es detecta un 

descens en el rànquing, especialment en el cas de l’estança mitjana (2017 la 4a). En turisme rural ocupa la 

32a posició amb 190 establiments. En nombre de places la 26a amb 2.435. En nombre de viatgers és la 29a. 

En pernoctacions la 25a.15 

El 1972, Tomás Durá va dir que Alacant seria un centre vocacional de categoria mundial on totes les 

poblacions s’unirien en una sola a la costa. Una ciutat longitudinal de 210 kilòmetres de llarg per entre 500 i 

1.500 metres de fondo. Necessitaria energia elèctrica i agua per això demanava dues centrals nuclears (al 

Mascarat i a Torrevieja) i els travassament de l’Ebre i el Xúquer. Pous esportius... Hui un projecte intentarà 

urbanitzar els últims dos kilòmetres de costa verge del municipi, la platja del Saladar d’Aigua Armarga que 

suposa allargar el passeig d’Urbanova i passarel·les de fusta, un nou aparcament per a  cotxes, tot això 

malgrat ser zones protegides. Com a aspectes positius està la regulació de la zona que suporta una gran 

pressió, la construcció d’un carril bici i la restauració de la gola de l’antiga explotació salinera. Els ecologistes 

proposen que puga entrar aigua salada, com antigament, per a facilitar la recuperació de la flora i fauna 

autòctona d’aquest humedal.16 

 

És Alacant una ciutat turística? 

El turisme representa en nombre d’empreses el segon sector, amb el 15% de les activitats censades, però 

l’economia alacantina no depèn exclusivament d’ell. Alacant no és una ciutat turística, és un lloc on es 

superposen importants negocis turístics, desigualment repartits i sotmesos a notables desequilibris. 

Els hotels es basen més aviat en viatgers que estan de pas, i la diversitat i la qualitat no és del tot conseqüent 

amb allò que s’espera d’una ciutat turística. 

El nombre de creuers que recalen al port encara no és abundant. Des de Benidorm i altres llocs arriben 

poques excursions que acostumen a reduir-se a un passeig pels grans magatzems i potser, pel Castell de 

Santa Bàrbara. El turisme d’apartaments es concentra a les platges, i això ha generat una gran activitat 

constructiva amb l’objectiu real de vendre habitatges més que el d’atreure turistes i l’apertura de llocs 
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d’oci on acudeixen els alacantins per fer bo allò d’Alacantí, borratxo i fi. Tot això requereix sacrificis en el 

disseny urbà, en el medi ambient o en la tranquil·litat. 

Hui tenim el problema del Tardeo al centre d’Alacant. L’Ajuntament ha proposat la conversió en àrea de 

vianants del Centre, avinguda Constitució – plaça Chapí -  carrer Bailén, adaptant l’entorn del Teatre. Aquest 

projecte que podria ajudar precisament per humanitzar i fer més amable aquest espai, ha trobat una gran 

oposició dels veïns. Veuen el perill que es converteixen en un increment de la terciarització especialitzada 

en oci i restauració que tants problemes estan causant en la zona de Castaños, amb sorolls, ocupació 

de la via pública, brutícia... a més d’expulsar el comerç tradicional que ha desaparegut d’aquesta zona. 

Demanen invertir en zones verdes a la zona, redissenyant la plaça Gabriel Miró (espere que sense tocar els 

jardins ja existents) i l’increment dels “vetlladors” cívics. Es recomana incrementar les vies per a vianants i 

ciclistes i més connexions amb l’Explanada, aquesta peatonalització obriria el Centre al mar. Racionalitzar el 

transport públic i més aparcaments de motos. Aquest projecte va néixer ja per part del tripartit (PSOE, Guanyar 

i Compromís) i el PP l’ha reprès. Es tracta d’un barri on el PP és la primera força més votada. Compromís per 

la seua part està a favor de la peatonalització però seguint les recomanacions de l’estudi de Idom Ingenieria 

y Arquitectura, potenciant el model comercial per tal que els veïns puguen tornar a viure al Centre, evitant la 

proliferació massiva de restaurants a la zona i evitar els problemes de convivència. Sobre la sobreocupació 

de l’espai, el PSOE estava treballant en una nova ordenança per suprimir els criteris de densitat i de mida per 

a la creació de nous pubs. Les associacions de veïns volen declarar la zona com a ZAS (Zona Acústicament 

Saturada).17 18 19 i 20 

Els polítics i alguns gestors de l’economia s’han pres seriosament activar els seus recursos reals per 

atreure visitants, posant en valor la ciutat mateixa renovant les senyes d’identitat. Alacant, ciutat de trànsit 

embogit, de brutícia, escassetat de zones verdes, sorollosa i curta en ofertes  que conviden al retorn, 

sorprèn per la seua anarquia urbanística. I l’esquerra local també va desorientada, apostant per un turisme 

cultural, havent de competir amb Barcelona, Madrid, Salamanca, Santiago... No es pot competir. Vam tindre 

un Velázquez i va acabar a Oriola; vam ser un port fortificat i van derruir els baluards. Totes les restes 

possibles les ocultem, les derruïm o, simplement les menystenim. L’oferta cultural es redueix al Castell 

de Santa Bàrbara i ara també en el MARQ.  

Segons els veïns els serveis públics només satisfan al 49% de la població, Només aproven 

el subministrament de l’aigua i el transport públic. Entre les 30 poblacions més poblades d’Espanya, 

Alacant es posiciona en el lloc 16, juntament amb Sabadell i València. El servei pitjor valorat és el 

de la neteja viària, amb un 22% de satisfacció, el segueix la cura de parcs i jardins i conservació 

d’espais públics i equipaments esportius. La setmana anterior va eixir un informe de la OCU 

denunciant que Alacant és la segona ciutat més bruta d’Espanya, per darrere de Jaén, mentre que 

Castelló és la ciutat més bé valorada, seguida d’Elx. València també suspèn, malgrat haver 

remuntat. La situació geogràfica i el clima poden ajudar a la neteja de les ciutats, però pensem que 
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Elx és de les més netes d’Espanya i València també està per sobre. En especial es queixen de la 

quantitat de pintades, dels excrements dels animals i de la brutícia entorn dels contenidors. 

L’ajuntament informa que és un informe anterior al nou pla de neteja que suposarà un augment dels 

recs i escombrades mecàniques a tots els barris de la ciutat, a més d’una campanya de 

conscienciació del veïns.21 22 En mig de tota la polèmica està el polèmic contracte de les 

escombraries amb Enrique Ortiz. Ciutadans va acusar a Guanyar Alacant, PSPV i Compromís 

d’abaixar-se els pantalons i demanà a Barcala que obri una investigació. El propi alcalde del PP, 

partit que va fer el contracte abans del tripartit reconeix que es va fer a la baixa de manera molt 

temerària.23 

Per alguns la culpa és del contracte de neteja que no fa bé la seua faena, feta amb foscos interessos. Per 

a d’altres el problema és que cada volta s’embruta més, per sobre dels plecs del contracte. Però si Alacant és 

tan bruta és per que els alacantins maltractem, embrutem i descuidem la nostra ciutat, llançant brossa 

o permetent que les mascotes façan servir l’espai públic per a les seues necessitats. Els alacantins 

no estimen la seua ciutat perquè no la consideren seua, no la veuen com una construcció col·lectiva 

que han de cuidar. Falta consciència social i sobra egoisme24. 

El turisme de Congressos i l’exasperant qüestió del famós Palau de Congressos es va parar als despatxos 

de Justícia per evitar l’impacte visual al Benacantil. Un dels pocs debats públics a la ciutat és el del Palau de 

Congressos. Tothom el considera necessari. Que es faça un edifici polivalent per a mantenir una programació 

cultural. El Col·legi de Metges recorda que ja tenen un Palau de Congressos. Un Palau que necessita un 

consens eficaç sobre la ubicació, programa de desenvolupament i implicació global per a l’urbanisme de la 

Ciutat, però no hi ha consens. Els empresaris no saben quina seria la seua aportació. Els alacantins el volen, 

però sembla més perquè “si la resta el té, per què no nosaltres?  

Quant a la idea de construir el Palau a la Sangueta, el Consell va posar fi al projecte després de l’acord 

per a fer servir l’ADDA i considerar el projecte mancat de viabilitat, un pla que comportava una inversió de 50 

milions d’euros. El fet va ser molt criticat per Miguel Ángel Pavón, de Guanyar Alacant. La decisió es produeix 

el dia següent que el president de la Diputació d’Alacant, el popular César Sánchez, anunciés la propera 

remodelació de l’Auditori provincial (ADDA) per convertir-lo en Palau de Congressos i signar amb el socialista 

Echávarri un compromís d’intencions.25 Per cert que el candidat a l’alcaldia socialista, Francisco Sanguino, ha 

recuperat aquesta idea en el seu programa electoral, juntament amb el soterrament de la carretera del front 

marítim de la ciutat.26  
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És possible que les xifres potencials del turisme de congressos seran importants, també perquè es tracta 

de persones amb major poder adquisitiu. Però, que fa la ciutat a l’hora d’atreure congressos? Una ciutat bruta, 

insegura, urbanísticament desconjuntada i sorollosa. 

El més curiós de la qüestió és que ningú podrà negar que la institució alacantina que més pot aportar a la 

generació de Congressos és la Universitat. Doncs bé, ningú ha demanat la implicació de la UA en el projecte, 

ni opinió ni assessorament. Ni s’ha considerat articular un espai comú entre el desitjat Parc Científic i 

l’insatisfet Palau. Cap polític ni empresari han pensat en això. Els mateixos que no van dir res quan es va 

arrabassar la Facultat de Medicina a la UA o que no defensen un Parc Científic i Tecnològic. I malgrat tot la 

UA continua essent la institució que més visitants porta a la ciutat, amb Congressos, Cursos i 

Seminaris. Centenars d’alumnes, professors i especialistes espanyols i estrangers. Però això no 

importa, no són estiuejants de segona residència. I malgrat tot les xifres són molt superiors que els 

que aporten altres activitats que sí reben estímuls i reconeixement, i a més aporten components de 

qualitat. Durant el curs 2017-2018, la UA va tindre un total de 25.051 alumnes (Elx 13342)27 

A les guies turístiques la Universitat està gairebé sempre absent. No importa que el Campus siga el major 

parc d’Alacant i un Museu d’Arquitectura contemporània. No importa que el MUA, el Paraninfo, la Seu Ciutat 

d’Alacant i altres iniciatives, representin la major oferta cultural a la ciutat. 

En l’actualitat l’oferta cultural passa per: 

 Teatre Principal, on el pas de Sanguino ha doblat el deute del 2015 en quatre anys. La dada d'espectadors 

corresponent al tancament de 2018 se situa en poc més de 52.600. Segons va poder confirmar aquest diari, 

es tracta del pitjor registre dels últims sis anys. El 2012, la sala va superar els 93.700 assistents i el 2013 la 

xifra va trencar la barrera dels 104.000. Pel que fa al deute, l'evolució també reflecteix deteriorament. El 2015 

el teatre suportava pèrdues per valor d'uns 467.000 euros. Al final de 2018, aquest concepte s'ha disparat fins 

a uns 958.000 euros28.  

Teatre Arniches, amb una continua activitat teatral i musical. Vox critica la prevalència que dona al valencià 

en les seues obres presentades diu que volen acabar amb els xiringuitos en la cultura. 

Las Cigarreras, el vaixell insígnia de l’ajuntament, potenciat pel Tripartit, realitat gràcies a l’Edusi i que és 

defensat per tots els partits a Alacant, ha acabat per convertir-les en una plataforma cultural de primer ordre 

a Espanya. Estos espais funcionen ja com a nau de Cultura Contemporània, on s’ubica la Caixa Negra, auditori 

multifuncional per a acollir actuacions musicals i teatrals, nau de Patrimoni Cultural i Casa de la Música. A 

això cal afegir el Jardí Vertical, realitzat a l’aire lliure. Està pendent d’ampliar-se a l’edifici central. El PP vol 

instal·lar el Museu de la Setmana Santa. Es un nou pol cultural al centre de la ciutat. Entre l’activitat d’Alfonso 

el Savi, el Castell, el MARQ... i que es pretén implementar d’ací uns anys amb la creació d’un nou ens cultural 

a l’antiga Comandància de la Guàrdia Civil quan siga desallotjada per canvi d’ubicació.  

Casa Mediterráneo que té la seu oficial a la Antiga Estació de Benalúa. Concerts, actuacions diverses, etc. 

L’ADDA, que funciona també com a Palau de Congressos i que manté una activa oferta musical. 
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MACA: Museu d’Art Contemporani d’Alacant, amb una exposició fixa d’Eusebi Sempere.  

MUBAG: El Museu de Belles Arts Gravina o MUBAG és un museu ubicat a la ciutat d'Alacant. Inaugurat el 

14 de desembre de 2001, està dedicat al món de l'art alacantí comprés entre el segle XVI i els inicis del segle 

XX. 

MARQ: Museu Arqueològic. Un dels més afamats a Espanya des de la seua reforma. Inclou exposicions 

itinerants de gran interès.  

La Llotja: Sala d’exposicions 

Compromís vol adquirir l’antic Cinema Ideal i convertir-lo en la seu de l’Institut Valencià de Cultura i la 

Filmoteca amb el concurs de la Generalitat. També vol ampliar el Museu de la Ciutat del Castell de Santa 

Bàrbara i així crear un districte cultural que vagi de les Cigarreres al Teatre i del MARQ a l’ADDA. També 

reclama els dipòsits de la Britànica. 

Ciutadans vol estudiar la despesa que suposaria a la ciutat la Britànica. També vol acabar amb els espais 

culturals polivalents per que al final és un problema, com el palau de Llauradors o el Portalet. També vol posar 

en relleu els refugis antiaeris.  

Vox vol la recuperació del Real Liceo Casino de Alicante, com a centre de debat i producció d’idees. Volen 

propiciar el retorn a la identitat purament alacantina: el valencià és una d’elles, però no és prioritària. Volen 

acabar amb les subvencions al valencià en una ciutat castellanoparlant, encara que és una llengua a protegir.  

Els socialistes volen incorporar la Casa de Socors, 

l’Ideal i el Principal per crear un triangle cultural. 

Defensa la Festa i el valencià com a part de la cultura 

popular.   

Casa de Socorro de Alicante, en la Avenida de Zorrilla, 

actual Avenida de la Constitución (AMA) 

La casa de Socors, recorda el PP, haria de ser 

dedicada a l’aspecte cultural i del Cinema Ideal 

recorda que l’edifici està taxat en 2,2 milions d’euros, 

molt allunyada del que demanen els amos29. 

La idea d’adquirir els dos edificis també la té Guanyar Alacant. Buscar continguts que siguen més efectius 

a l'hora de dinamitzar la zona i cobrir necessitats de les nostres indústries creatives. L'edil d'Guanyar ha anat 

un pas més enllà i ha arribat a proposar " el trasllat de la Regidoria de Cultura a l'edifici de la Casa de 

Socors. D'aquesta manera tindríem un gran pol cultural al costat del Teatre Principal i l'Ideal, en cas de poder 
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recuperar-se. Les sinergies que es poden establir entre aquests tres punts i tots els equipaments 

culturals propers (cigarreres, MACA ...) són elevadíssimes30.  

 

 

CIUTAT AÏLLADA 

El nostre esplèndid aïllament. Podem menysprear el que ignorem i encaboriar-nos en ignorar moltes coses. 

La ciutat es preserva aïllant-se i, al mateix temps, persevera en l’oblit. No arriba a construir la seua identitat 

assumint noves idees. Entre la supèrbia i l’enveja es dessagna en esperes passives i greuges sordament 

sostinguts. Alacant no és capaç d’imaginar un comportament en xarxa (amb Elx, València, Múrcia o el sud de 

la província). 

Cap a l’exterior, Alacant s’està negant una percepció adequada la seua posició pol´tiica i econòmica 

basada en la cooperació i en una articulació dinàmica que compti amb tres referències 

interrelacionades: el territori immediat, el sistema de ciutats i la pertinència a una Comunitat 

políticament autònoma, la qual cosa llastra el futur. Tota obertura a l’exterior es basa en demanar 

publicitat turística. 

 

De Madrid a l’Alacantí 

L’aïllament es relaxa, històricament, davant Madrid. De la Cort va arribar el tren, i allà vivien alguns 

propietaris absentistes. Madrid és la casa del poder, però un poder diluït, ambigu, llunyà, enlluernador.  A ella 

deu haver-se convertit en capital de província donant que el 6% de la població activa d’Alacant treballa als 

serveis públics administratius, sense comptar els serveis educatius o sanitaris.  

Una capital d’unes comarques amb tradicions i vocacions molt distintes, i fins i tot contradictòries, 

i que no els ha anat tan malament, a voltes millor que a la capital, sense haver de passar per Alacant 

més que a algun tracte burocràtic. Quan venen mal donades, eixes comarques han aprés que poc han 

d’esperar d’Alacant. El lideratge provincial efectiu ha sigut quasi inexistent. Alguns intel·lectuals exigeixen 

l’acceptació d’un lideratge moral bastant irrisori. Però ens apuntem els èxits de la província tornant molt poc 

del rebut. L’aportació d’Alacant a la inversió de la província el 2002 va ser d’un 4,31% en termes 

absoluts, un 11,07% en inversió no industrial i un 2,30% en la industrial.  

Elx ens enveja, Oriola se sent murciana, Dénia o Alcoi se senten valencianes o Villena és més castellana 

que alacantina, no fa sinó agreujar el problema amb l’insult de la continuada incomprensió. Alacant s’alça 

altiva i inactiva com a portaveu de tot eixe conglomerat de terres. El cas d’Elx i Alacant que viuen 

cordialment d’esquenes, separades per 20 ominosos kilòmetres. Ni els intents del famós triangle 

(Alacant-Elx-Santa Pola) ni altres projectes trenquen la dinàmica, creant una competència absurda. Alacant 

ignora Elx i Elx ignora Alacant. Un alacantí culte és capaç de recórrer 1.000 kilòmetres per a visitar un 

patrimoni de la Humanitat i no assistir al Misteri. Elx desconfia i les seues elits argumenten que Alacant els 
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vol arrabassar coses. Alacant te que una ciutat tan viva i pròxima li faça ombra a la seua capitalitat i impugne 

el seu estatus jeràrquic.  

Amb l’Alacantí se sap segura i es dirigeix més des del desdeny de senyoret. Gent de poble, rústega, que 

s’atreveix a conservar el valencià (segons l’enquesta del 2015, l’àrea de l’Alacantí, Baix Vinalopó, Vinalopó 

Mitjà i Marina Baixa, el valencià el parla un 44,1% de la població (essent la ciutat d’Alacant una illa lingüística 

on amb prou faenes arribaria al 10%). L’Alcoià, Comtat i Marina Alta, el valencià es situa al voltant del 77,8% 

de parlants, dins dels més abundants al País Valencia. En canvi l’Alt Vinalopó la zona d’Elda i la Vega Baixa, 

comarques castellanitzades, trobem un 14,7% de parlants)31. La comarca ens recorda el nostre origen i bona 

part de la nostra història. Els municipis limítrofs poden ser considerats barris de la ciutat. La UA està a Sant 

Vicent i manté amb ella millors relacions que amb Alacant. La xarxa de transports, els problemes d’abastiment 

d’aigües, el reciclat de residus: milers d’alacantins viuen en pobles d ela comarca i es va convertint en una 

conurbació sense solució de continuïtat. Cal un lideratge decidit i sostingut en el temps, futurs planificats, 

diversificació econòmica... 

Segurament Alacant ha deixat de mirar tant a 

Madrid des que l’Estat de les autonomies s’ha 

consolidat, però es continua mantenint una 

confiança en que Madrid segueix essent la font de 

resolució de problemes i molts especialistes 

reclamen tornar a mirar a Madrid. La connexió amb 

Madrid per AVE pot convertir Alacant en una ciutat 

dormitori.  

 L’apropiació de la província ha descansat en 

els avantatges per a la ciutat de ser una 

economia amb alguns trets de parasitisme on 

certes empreses financeres o comercials i 

professionals liberals es beneficien de la riquesa 

produïda pel teixit productiu interior. Absència de 

polítiques suficients de formació, investigació i 

transferència tecnològica. Alacant no deixa de 

baixar llocs en el rànquing de les mes exportadores: 

si el 2001 ocupava el 9è lloc, en 2004 el 15è. El 2017 

ocupava la 17a posició i el 2018 va caure a la 19a 

posició. València conserva el 3r lloc i Castelló el 

14t. El calcer i el marbre han acusat inestabilitat en els seus principals i tradicionals mercats a Europa i malgrat 

una lleugera recuperació en el primer, és la agroalimentària la que més avanços ha experimentat32 

Alacant pot quedar-se a la rereguarda econòmica si la tendència actual es confirma i bona part del territori 

es converteix en terra de colonització d’estrangers majors que busquen els sol. Només una iniciativa potent 
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com el Medpark, formulat per la UA, desenvolupament d'un Parc Científic-Tecnològic. Ja el 1998, la idea la 

va presentar l'eminent rector Andrés Pedreño. El "MEDPARK" no va poder materialitzar-se en la desitjada 

realitat. No obstant això, i gràcies a l'audaç gestió d'adquisició de parcel·les que havia estat portada a terme 

paral·lelament, la Universitat d'Alacant compta avui dia amb una important extensió de terrenys33. -el Govern 

Zaplana i l’ajuntament d’Alacant el van dinamitar per raons purament polítiques-  podria haver equilibrat els  

fluxes, aportant altres avantatges, com les empreses de serveis a empreses, les activitats logístiques i la 

pròpia capacitat universitària. O siga, que o passem d’un lideratge passiu, conservador i egoista a un lideratge 

actiu, innovador i generós, o l’aïllament s’incrementarà amb conseqüències previsiblement deplorables.  

El campus de Sant Vicent inicià el compte enrere per disposar de la primera fase de la seua nova 

incubadora d'empreses projectada en els terrenys de l'ampliació del Parc Científic. La Regidoria d'Urbanisme 

de l'Ajuntament d'Alacant concedí llicència d'obra per a la construcció de l'immoble. l'oferta seleccionada en 

considerar-la més avantatjosa per als interessos de la UA entre les presentades per altres nou grans 

constructores i unions temporals d'empreses (UTE), com va publicar aquest diari. El projecte comprèn 

l'execució d'un edifici de nova planta, amb una superfície global de 21.000 metres quadrats quan es construeixi 

la seva segona fase. Tindrà un cost de 15,9 milions (s'havia licitat amb un pressupost inicial de 19,4 milions. 

La finalitat del Centre de Creació d'Empreses -com es defineix el projecte- és acollir la instal·lació de startups 

gestades a partir de la tasca docent i investigadora que es desenvolupa en el propi campus i en el seu Parc 

Científic. En l'actualitat, en aquest espai ja hi ha un primer edifici destinat a la incubació d'empreses, encara 

que de mida molt més limitat, per al qual la Fundació Parc Científic s'encarrega de buscar inquilins34. 

 

I València. 

Però el nostre fantasma familiar per antonomàsia és València. Gelosies i sentiment permanent de 

greuge davant el seu referent major, una ciutat que gaudeix de tots els avantatges econòmics, 

demogràfics o polítics. Amb desencontres en qüestions com l’aigua, el port o les infraestructures de 

comunicació. València s’ha beneficiat de decisions polítiques en moltes ocasions adoptades per Madrid. 

Gairebé sempre han guanyat les oligarquies valencianes. 

L’odi envers València no és un producte d’autodefensa, sinó una ideologització del nostre imaginari 

col·lectiu, l’alicantinismo. L’antivalencianisme serveix igual per al futbol com per diferenciar les Fogueres 

de les Falles (a les quals imiten) i consolidar les elits en la seua carència d’iniciativa. La pèrdua de les 

senyes d’identitat van ser el pas previ per a afermar propostes com el delirant surestismo o l’alicantonismo i 

ha permès, encara hui, llançar missatges reduccionistes.  

En Alacant a Part (Mateo, 1966) ja il·lustra la necessitat d’integrar Alacant al País Valencià que sorgia de 

la mà de Joan Fuster. El valencianisme fusteria i el seu declarat catalanisme cercava un desig de cohesió 

social i de normalitat cultural i política i antifranquisme que no prenia forma a l’Alacant inculte i dormit malgrat 

el “desarrollismo”. El propi Fuster era conscient de l’efectivitat i penetració de l’antivalencianisme. A 
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València no hi ha la menor intenció hegemònica sobre Alacant, entre d’altres coses perquè València 

ignora la llunyana Alacant. Mateo era pessimista, el seu llibre no va agradar als valencianistes alacantins i 

el propi Fuster va reconèixer que no era el que esperava, però lloava la seua honestedat. Fuster en el seu 

“Viatge pel País Valencià” (1984) deia que Alacant era d’un sucursalisme exacerbat. Alacant és una ciutat 

formosa, mesurada, físicament encantadora, sens dubte, la més amable de totes les ciutats valencianes. 

(pensaria igual ara). El propi Mateo a Imagen de Alicante (1967) deia que l’èxit d’Alacant va ser deixar-se 

portar per les circumstàncies, perquè aquestes no han deixat d’afavorir-la. Alacant ha estat sempre un 

fantàstic tub d’assaig. Que havia canviat? El “desarrollismo”: el creixement urbanístic, demogràfic i econòmic 

que faria tremolar les seguretats identitàries. Una ciutat autosatisfeta que acollia milers d’immigrants. L’oblit 

de la catalanitat/valencianitat.  

Francisco Sanguino dirà durant la campanya a les municipals del 2019, “vull una Alacant lligada a la 

valencianitat. Defineix a el valencianisme positiu i simpàtic que té la gràcia dels andalusos i el seny dels 

catalans35. 

Igual que el Consell criticava que Madrid infrafinançava el País Valencià, per la població i pel PIB, i 

reclamava una distribució justa i equitativa, dins del País Valencià també hi havia el mateix problema. La regla 

d’invertir segons el PIB i la població, també s’ha incomplert. El País Valencià ha disposat fins febre de 2019 

de 908,1 milions d’euros en infraestructures, un augment del 22% respecte als que va realitzar el PP en l’última 

legislatura. València ha concentrat el 58,54% de la inversió, quan la seua aportació al PIB autonòmic és del 

52,5% i té el 51,4% de la població del País. Castelló el 15,44% amb una aportació al PIB autonòmic del 13,4% 

i una població de l’11,8%. Alacant només arriba al 26,02% (236,4 milions), quan Alacant aporta el 34,1% 

del PIB i el 36,8% de la població. A l’última legislatura del PP Alacant va rebre el 39,5%36 

 

Alacant al País Valencià  

Sobre la valencianitat d’Alacant, els aïllacionistes no necessitaven raonar massa: la tradició i l’entramat de 

poders franquistes jugaven al seu favor. A Alacant no es va produir una Batalla com la de València perquè la 

dreta no va haver de preocupar-se pel valencià, ja derrotat. Ací bastà amb esgrimir el fantasma de València 

per a aconseguir els mateixos objectius que el blaveros a València dificultant l’ampliació del sentit d’allò 

regional envers un projecte nacionalista. L’antivalencianisme només puntualment es va activar a la ciutat 

mentre a València va arribar a la violència. 

Debilitat del projecte valencianista a Alacant per la carència d’idees i cohesió, debilitat del 

moviment antifranquista, pràctica desaparició del valencià. Penetració de la idea que progrés era igual 

a “desarrollismo” i el retorn al valencianisme era un anacronisme. 

Mentrestant València es convertia en el referent únic del País. La confusió dels símbols, el nom de les 

coses. Les trampes per desviar-nos de l’article 143 al 151 de la Constitució. Però també va haver a Alacant 

una certa reactivació del valencianisme (nacionalisme eren pocs els seguidors). Van sorgir classes en 

valencià, es va donar suport a la quadribarrada, manifestacions i aplecs. La mort de Miquel Grau. Però 
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ni Joan Fuster ni tot el neovalencianisme sabia, ni sap, que fer amb Alacant i, prudentment es basen en 

l’ensenyament del valencià i el cultiu de les lletres. La majoria encara es troben presoners de la Transició, 

sucursalista de Madrid. Emili Rodríguez-Bernabeu advertia que Ser català és pertànyer a una cultura. Tothom 

pot accedir a la catalanitat, assimilar-s’hi. Alacant, no contaminada de blaverisme, es convertia en una 

inesperada peça per al nou catalanisme. 

A Nosaltres els Valencians (1962), Fuster criticava el suretismo, el provincianisme i el sucursalisme 

alacantí, però feia una afirmació als orígens catalans i poc més. Bastants anys després, Josep-Vicent 

Marqués diria que Alacant era un barri perifèric de Madrid on encara és nombrosa la colònia 

valenciana. Hom parla d’una província amb el mateix nom, sense que haja estat provada la seua 

existència. Però també arribà la corrent fusteriana a la segona ciutat del País, però sense donar el pas 

decisiu. Fuster diria que l’èxit del mot “Levante” i del consegüent “levantinismo” va ser mes marcat a la 

província d’Alacant. Molts alacantins eren reticents a dir-se valencians37. 

Als alacantins poc els afecta el llegat de Blasco Ibáñez38 o el culte desaforat a la Mare de Déu dels 

Desemparats o la faramalla fallera. El paradigma fusteria ni frega l’anàlisi. Tampoc l’aristocràcia del bacallà 

era nacional ni va construir un Liceu, ni s’analitzen les peculiaritats simbòliques dels alacantins, que ni tan 

sols ens barallem pels colors de la bandera. Alacant va restar a part de les millors reflexions: ciutat rara 

excepcional i culpem d’això a València i els valencianistes. En la construcció del valencianisme han 

participat molt pocs alacantins i no han posat fre a les tendències centrífugues de la alicantinidad pel 

desinterès de molts intel·lectuals massa còmodes amb el rebuig del relat principal per irracional, però 

poc predisposats a calfar-se el cap amb afers llunyans.  

L’Alacant valencianista mai ha tingut presència electoral i només una menuda presència cultural. Només 

el fusterianisme estava llest per a aportar algun suport intel·lectual, però les parts centrals de la seua teoria 

van acabar seriosament debilitades en la seua confrontació amb la pràctica. L’aportació del fusterianisme 

que s’estenia per tot el País inspirant realitats en la lingüística, cultura, educació, etc... va resultat molt 

dèbil a Alacant i en les seues reflexions sobre Alacant, un llast per al nou cicle polític que s’iniciava. 

Un suport difús a l’Autonomia i desconfiança, sense massa entusiasme ja que es considerava que podia 

trastocar les relacions d’Alacant amb Madrid i València. 

Bona part de l’etapa hegemònica del PSPV-PSOE troba l’enfrontament de l’antivalencianisme més 

primari: “Valencia se quiere llevar todo” i el “Puta Valencia”, un segur reclam que, si no podia 

arrossegar les masses, embrutava la convivència. Era impulsada per franquistes anguniats, empresaris 

patriòtics i polítics de dretes, algun sector de la premsa i fins i tot algun socialista que pressionaven i 

desprestigiaven els governs autonòmics.  

La situació d’Alacant no va empitjorar respecte amb altres èpoques anteriors per culpa de les decisions de 

la Generalitat, però eixes decisions descuidaven aspectes susceptibles de ser apreciats pels alacantins: 

l’obsessió per la construcció d’una capitalitat que vertebrés el País, ometent mesures que permeteren 

                                                           
37 País Valencià, per què? L’Espill. Joan Fuster. 09.03.1982 
38 El conflicte legal per la propietat del llegat Vicente Blasco Ibáñez entre l’ajuntament de València i la Fundació Blasco Ibáñez, pel qual la 

Fundació va decidir acudir als tribunals per reclamar la totalitat del llegat de l'escriptor i polític valencià, Ribó ha apuntat que han assolit 
una solució "satisfactòria" en què els jutges decidiran la propietat però, independentment d'aquesta, el llegat continuarà a València i no 
marxarà a Madrid. El llegat Vicente Blasco Ibáñez es queda a València. La Vanguardia. Salvador Enguix. 07.05.2019 



una identificació d’Alacant amb l’entramat autonòmic. I Alacant, entre unes coses i d’altres, no eixí del 

seu aïllament. 

Quan el PP arribà a la Presidència de la Generalitat els atacs a València van cessar. No per aportar 

avantatges decisius per a Alacant, simplement perquè la protesta per a castigar a l’esquerra governant ja no 

era necessària.  

A Alacant el secessionisme ja no és més que una llunyana tradició, excepte que una derrota del PP 

reanime els vells fantasmes (la qual cosa va passar el 2015 i el 2019, amb menor marge, amb la formació 

dels Governs del Botànic amb PSPV, Compromís i Podem. Uns governs acusats per la dreta com a 

catalanistes i comunistes). Alacant està al País Valencià, però no se sent del País, més prompte inquilina, 

sense més vincles que el pagament d’impostos i reclamar a l’amo, València, que faça les reparacions. 

Eixa posició no pot amagar la realitat, la posició de subalterna , desitjada, agreujada.  

Acabar amb l’escissió amb València significa ser igual, però ser-ho significa ésser diferent. Ha d’incorporar 

elements qualitatius, tant en l’econòmic com en l’identitari. Però fer tot això significa, per sobre de tot, fer 

política.  

 

La derrota del valencià. 

La major tragèdia identitària d’Alacant en els últims segles ha estat la pèrdua del valencià. 

Acostumats a viure en castellà, no podem imaginar el dolor per al qui parla una llengua que es va 

perdent, subordinació dels seus parlants i la ruptura emocional de la Ciutat amb un passat dit i escrit 

en una llengua que es converteix en morta.  

Un procés natural segons els moderns estudis, és la constatació en el lingüístics de canvis econòmics, en 

la dinàmica de classes, en el comportament de les elits, en la composició demogràfica o en les pressions del 

poder polític, econòmic i religiós.  

Una llengua pròpia atorga a la comunitat un nivell de cohesió i de referència privilegiada amb els altres 

parlants. No és cert que els alacantins es neguin a parlar valencià com a rebuig a València, simplement és 

que el valencià s’ha convertit en una llengua minoritzada. Continua essent la llengua cerimonial i festera, 

d’himnes i barraques, però per a sumar-se ales elits fan servir el castellà. Fins i tot el valencià ha anat 

desapareixent de les Fogueres “per respecte als visitants” (amb el Govern tripartit e va implantar un premi a 

l’ús del valencià i va fer que moltes Fogueres retornaren al seu ús. Els premis reconeixen la qualitat de l'edició, 

els continguts literaris, l'extensió del text escrit en valencià, la difusió del llibre i la publicitat en valencià de 30 

llibrets. Rubén Trenzano ha constatat "l'esforç, l'edició i la qualitat formal i de contingut dels llibrets" i ha 

destacat el fet que "aquesta literatura foguerera ha recuperat l'ús habitual del valencià com a llengua vehicular 

i com un senyal cabdal de la nostra identitat"39. 

El debilitament de la llengua ha permès la irrupció de tonteries com que el cosmopolitisme exigeix 

un intercanvi, de la capacitat d’aportar diferències: renunciar a una llengua no és contribuir al 

                                                           
39 Les Fogueres d’Alacant amb el valencià. Diari la Veu. 19.06.2016 
 



cosmopolitisme de la ciutat, és atacar-lo. Discursos que advoquen per la desaparició del valencià per 

ser una antigalla han afavorit la destrucció de monuments i altres senyes d’identitat.  

Els canvis demogràfics de la dècada de 1960 amb l’arribada massiva d’immigrants és un factor de 

desaparició del valencià en part. Més aviat el tir de gràcia. La llengua ja estava molt ferida abans. En altres 

llocs els immigrants es van integrar i, sinó ells, els seus fills la van aprendre.  

Brauli Montoya a la seua obra de referència obligada, “Alacant: la llengua interrompuda” (1996) parla d’una 

substitució iniciada el segle XX i com s’anava perdent pel seu abandó per part de les classes directores, 

mentre les Populares eren valencianoparlants com ho demostra “El Tio Cuc”. El pas al castellà es convertia 

en una afirmació d’status, una ferramenta de segregació. Ens mostra el nostre problema per a integrar 

algunes facetes i reptes de la modernitat. En un moment d’absència d’aparells educatius que pertemeteren 

l’emergència de grups intel·lectuals crítics amb el procés, especialment relacionats amb Madrid i la presència 

d’elits forasteres, amb una gran presència de funcionaris i professionals liberals. 

El franquisme va pressionar sobre qui ja de manera conscient o solidària deixaren la seua llengua per a 

rebre manxecs o andalusos, pel seu famós caràcter liberal i obert. No li trobaven cap utilitat, ni comunicativa 

i simbòlica. El franquisme era autoritari, hipercentralitzador i d’un nacionalisme excloent que associava unitat 

i uniformitat lingüística. Quan va arribar la Transició i l’Autonomia, la transmissió intergeneracional ja s’havia 

interromput: 

ZONA INICI CULMINACIÓ 

Centre modern Cap a 1865 1917 

Centre Antic 1911 1970 

Perifèria urbana Cap a 1910 1979 

Perifèria rural 1955 Cap a 1980 

 

Montoya també ha descrit com, en general, el model de difusió de la castellanització ha seguit el de les 

onades concèntriques, des del centre cap a la perifèria rural. No obstant la Llei d’Ús i Ensenyament del 

valencià ha afavorit una petita per sostinguda recuperació de la llengua: 

Valencià 1986 1991 2001 

L’entenen 139.820 (56%) 183.955 (72%) 210.553 (81%) 

El parlen 53.603 (22%) 63.998 (25%) 72.470 (28%) 

El lligen 29.715 (12%) 61.177 (24%) 85.141 (33%) 

L’escriuen 8.430 (3%) 20.443 (8%) 39.415 (15%) 

 

Són xifres més reduïdes que les de la resta del País Valencià. Només un 5% d’alumnes de Primària van a 

línies en valencià i el 15% ho fa al Programa d’Incorporació Progressiva. És esperançador, no obstant, la forta 

pujada del coneixement entre els sectors més joves: entre 10 i 24 anys. La gran assignatura pendent és la 

normalització del seu ús social, públic i oficial a instàncies administratives, comercials, culturals o 

polítiques (el tripartit ha sigut un petit inici en aquest sentit, amb un major ús del valencià per part de 

Compromís i la seua defensa des de Podem. Dels candidats de 2019, Sanguino (PSOE), Bellido (Compromís) 

i López (Podem), són valencianoparlants). Durant tres anys Alacant ha tingut la Fira del Llibre en Valencià, on 

la Cívica i Compromís han estat en entredit per irregularitats, no denunciades penalment, sobre com es va 



dur a terme la concessió de l’activitat40. Finalment la tercera Plaça del Llibre es duu a terme amb la faena de 

la Cívica, la Generalitat Valenciana, Fundació Full, Acció Cultural o l’IEC. L’ajuntament d’Alacant no participa 

ni per a homenatjar al poeta Lluís Alpera, mort recentment. Els llibres són ofertats pel Gremi de Llibreters 

Independents de les Comarques Alacantines i la llibreria 80 Mundos41. 

S’amplia la possibilitat d’ús pel seu coneixement, però no, substancialment, pel seu ús efectiu. S’està 

aconseguint que s’acabe el rebuig al valencià a la ciutat. (Malgrat tot, el procés català ha activat 

l’antivalencianisme més radical, fins i tot contra entitats blaveres, amb manifestacions contra els símbols i la 

llengua valencianes, la muixeranga, el Govern del Botànic. Pintades a les seus socialistes, de Podem i 

Compromís, també a Alacant. Contra la Muixeranga, acusada de còpia dels castells catalans... i la culminació 

ha estat la irrupció de Vox) 

La recuperació del valencià a Alacant serà positiva per a la reconstrucció de la identitat alacantina en el 

marc de la identitat valenciana, contribuint a trencar el nostre aïllament. La recuperació d’una llengua històrica 

reclama respecte per la història, la cultura i la convivència plural. 

Josevicente Mateo va ser l’únic intel·lectual que havia intentat conscientment posar les bases per a 

imaginar per escrit una Alacant distinta i, per això, va ser qui més va defraudar. Com molts van descobrir, la 

democràcia i les noves institucions eren un territori obert, però no un imperatiu essencial que alterara 

assumptes amb arrel de creences abans que de rigor racional. La democràcia llançava llum sobre Alacant, 

però també projectava fosques ombres.   

 

                                                           
40 El Govern del PP d'Alacant es nega a subvencionar una activitat de promoció del valencià. El Temps. 31.10.2018; Bellido 

reconeix errades en la Fira del Llibre però reitera que fou legal. 31.10.2018; Alcaraz se desentiende del caso de nopotismo 
de Compromís en Alicante. 05.01.2019 

41 Alacant consolida la Plaça del Llibre. El Temps. 25.02.2019 



 

 



 

Les grans ciutats d’Alacant 

Cinc de les ciutats amb més de 35.000 habitants estan a Alacant, entre elles, la segona i la tercera capitals 

del País Valencià quant a nombre d’habitants: Alacant i Elx. Les cinc es troben en territori valencianoparlant i, 

com és constant en quasi totes elles, la situació del valencià en l’ensenyament es troba sota mínims, amb una 

presència poc més que testimonial en les etapes 

d’infantil i primària. A partir d’ací, avancen cap al 

no res, que culmina amb l’extinció del valencià com 

a llengua de l’ensenyament en arribar al batxillerat. 

Destaquem, per motius oposats, la situació en 

ciutats com Alcoi i Dénia: la capital de l’Alcoià, una 

de les comarques emblemàtiques del país per la 

defensa de la llengua, segueix el ritme de 

desvalencianització en totes les etapes, fins arribar 

a un testimonial 13,2% d’alumnat que estudia el 

batxillerat en valencià. Dénia, que és una de les 

excepcions quan a l’equilibri entre les xarxes 

privada i pública, manté un nivell prou digne en les 

etapes obligatòries, però no escapa a la desfeta quan arribem al batxillerat, amb només un 20,3% de l’alumnat 

que pot estudiar en valencià. 



  

  

  

 

 

CIUTAT OBERTA I COSMOPOLITA 

Cosmopolites? 

El llegendari cosmopolitisme d’Alacant dins de la modernitat: consum d’oci. Existeix una ciutat turística i 

d’oci més tancada de diumenge a dijous? Els jubilats europeus o les que portin els touroperadors. Alacant és 

hui culturalment inexpressiva. Cosmopolita requereix autoconfiança i capacitat de donar. Rebre sense 

donat és l’estil conservador, provoca, justament, el contrari que cosmopolita: pobletà, rural. La crisi d’identitat 

impedeix que eixe cosmopolitisme actiu puga ser un motor de la vida a Alacant. La única aportació que 



presentem com a pròpia és el clima (en el qual no tenim res a vore) i les festes, que cada volta més, són la 

quintaessencia del provincianisme.  

 

Ciutat d’immigració 

L’autorepresentació d’Alacant com a cosmopolita s’efectua com la capacitat d’acollir a tot recent arribat. 

Els moments de major creixement han coincidit amb l’arribada d’immigrants. La ciutat portuària – comercial 

del XVI al XIX, van marcar el seu caràcter, deixant la seua petjada: moneda, il·lustració i cognoms. Però les 

posteriors onades d’immigració eren diferents i van donar altres canvis. Rebre no és el mateix que integrar. 

Les onades de 1960 i 1970 es degueren a la misèria a certes zones d’Espanya. Cosmopolitisme significa 

condicions d’igualtat i, els immigrants que arribaren, encara que vivien millor que als llocs de partida, 

no van tindre ací les mateixes oportunitat, ni les fortunes que es van obtenir van recaure en ells.  

Els pied noirs, d’origen francès, van trobar un terreny assaonat per a les seues inversions i algunes tèrboles 

maniobres. Els immigrants ja van tindre prou amb adaptar-se. probablement el seu nombre fou tan gran 

que no es van sentir com una minoria i no van haver de suportar gaires menysteniments. Si es van 

integrar va ser perquè el seu nombre i funcionalitat econòmica els salvà, ja que es van integrar 

transformant el que trobaren.  

Si en 1960 havia 121.527 habitants, el 1975 havia 219.553. Un creixement de 98.026 habitants, el 80% de 

la població en 15 anys. Si sumem l’àrea metropolitana (amb Sant Vicent, El Campello, Mutxamel i Sant Joan, 

l’increment és del 88% de la població (122.349 hab) 

Any Primari Secundari Construcció Terciari 

1960 4,40 27,60 9,60 58,40 

1975 1,80 21,30 13,40 63,50 

 

Van trobar una ciutat on era fàcil integrar-se simbòlicament. Van poder apropiar-se dels seus emblemes: 

les Fogueres, qualsevol vestit de foguerer podia sentir-se com un coparticipant actiu (Els meus tiets, un asturià 

i l’altra d’Albacete, foguerers fins a la medul·la, s’autoreconeixen com a alacantins i m’acusen de catalanista 

per la meua defensa del valencià). Anar a veure a l’Hèrcules i a la Santa Faç. El valencià no va ser un 

problema, aïllat a les classes populars, podia redir-se pacíficament.   

 

La nova immigració 

Segons Carlos Gómez Gil, a Alacant la immigració ha crescut els últims 8 anys un 670%, és a dir, 

134 voltes més que la població espanyola. A la ciutat hi ha més immigrant que a tot el País Basc i 

Cantàbria juntes. La immensa majoria immigrants estrangers, treballadors manuals amb pocs 

recursos. Una diversitat de procedències com a factor de novetat a tindre en compte. És el fenomen 

sociològic més important des de l’arribada de la democràcia. 

L’evolució de la població estrangera a Alacant ha anat creixent anys rere any: En 1997 suposaven l’1,5% 

de la població. El 2004 el 10% (31.542 persones sobre una població de 316.172.) l’increment anual 



d’estrangeres es situa el 2004 en un 26,5%. Malgrat que l’increment més fort es va donar els anys 2001, 2002 

i 2003 (54,4%, 72,3% i 55% respectivament) La seua importància no és ja la quantitat, només el 10% del 

total d ela població, sinó que suposa un rejovenidor i renovats equilibris. 

Tres conclusions:  

1. La ciutat no havia imaginat l’allau i no tenia prevista cap resposta. 

2. Que continuaran arribant immigrant, tot i que potser es reduiran els nivells d’increment. Influiran 

fenòmens com les polítiques de l’Estat o la UE o l’estabilitat política i econòmica del planeta 

3. Els immigrants i el naixement dels seus fills, presumiblement no tindran el caràcter de les antigues 

onades i que el nombre dels estrangeres no va a equilibrar-se a mitjà termini amb el dels alacantins 

vells. Hem de preparar-nos per a la integració de minories. 

El 2004, Convé assenyalar que els extracomunitaris representen el 85% dels estrangers. Les principals 

procedències són: 

1. el 47% dels immigrant eren de Llatinoamèrica (les dones representen el 53,5% del grup).  

2. el 20,4% d’Europa occidental (quasi 50% entre homes i dones),  

3. el 17,7% d’Àfrica (65,5% homes) 

4. el 10,6% d’Europa de l’Est (58% dones) 

A Alacant hi ha representades 140 nacionalitats:  

1. Equatorians, 13,8% 

2. Colombians, 13,8% 

3. Argentins, 11,2% 

4. Marroquins, 6,9% 

5. Algerians, 6,7% 

Contradiu el pes que popularment s’atribueix a la immigració magribina, que no suposa més que 

el 13,6% dels estrangers (1,36% de la població alacantina). A més podem veure que hi ha un equilibri 

entre els sexes. En el total d’estrangers, són 50,5% homes i 49,5% dones (es veritat que els africans són els 

que menys dones aporten (només el 34,5% dels seus nacionals), seguits d’asiàtics i Oceania. 

La nova immigració es destina essencialment a ser mano d’obra barata i inestables, associada a 

treballs que no volen els espanyols, excepte els comunitaris i alguna altra nacionalitat, amb major 

nivell de preparació. Es relaciona directament amb l’economia submergida i informal, empreses 

familiars o faenes esporàdiques que no requereixen una qualificació especialitzada, vinculades amb 

la construcció, faenes agràries, turisme o cuidant de gent gran... 

Per a molts integrar-se, representarà dificultats, nivells de precarietat que repercutiran negativament en el 

seu propi sentit de ciutadania, de compromís amb la ciutat. El dret a un habitatge digne, la nova immigració 

ocupa els espais que els alacantins buiden. Però hi ha algunes diferències respecte de les dècades de 

1960 o 1970, no s’estan aixecant barris per a immigrants, més aviat passa que aquests arriben als més 

envellits. Moltes voltes els habitatges són sobreocupats i si compren són habitatges usats. No s’han 

format guetos, però algunes característiques d’aquests sí que les trobem. La presència d’immigrant al Centre, 



malgrat no ser molt elevada ja ha generat discursos xenòfobs. De fet un espai envaït de fa temps per la 

marginalitat i l’exclusió abans que arribaren ells.  

La nova immigració trobarà espacials problemes per a la integració simbòlica. La ciutat no té moltes 

històries amb les que encantar als immigrants. Mixtificació turística? Amnèsia històrico-cultural? Equips 

de futbol despreciats? La Santa Faç o les Fogueres encarides? 

 

La crisi del la dècada del 2010 va afectar principalment els grups més vulnerables, però també són els qui 

han desplegat estratègiques de supervivència molt cridaneres. Els immigrant, sense xarxes familiars de suport 

i situats entre els sectors més vulnerable de la població. Molts immigrants havien comprat habitatges, però 

també van ser els primers en patir l’atur i els desnonaments, en major mesura que la població autòctona. La 

taxa d’atur a Espanya era el 2013 d’un 25,1%, en el cas de la població immigrant es situa en el 39,2%, quan 

els estrangers suposen el 12,1%. El 2012 van patir el 24,5% de tots els desnonaments. Per fer front a la crisi 

els immigrant s’han vinculat a les plataformes com Stop Desahucios, o en xarxes de suport mutu, iniciatives 

econòmiques de subsistència, el desplaçaments geogràfics cercant faena, reagrupaments familiars o els 

retorns espontanis als seus països d’origen. Per primer cop a Alacant la immigració extracomunitària ha 

caigut. Al 2012 a Alacant hi ha 50.419 estrangers, la qual cosa suposa el 15% de la població (al 2008 

eren 48.790 persones, el 14,6%) Els col·lectius per nacions no s’han mogut gaire, però hi ha diferències:  

1. Colombians, han perdut el -20% de la seua població. 4.151 persones 

2. Algerians, pugen fort, un +35,4% més. 4.151 

3. Marroquins, també pugen molt, un +15,2%. 4.039 

4. Equatorians, perden un -33,4% de la seua població. Es situen en 3.009 

5. Argentins, descens del -33,7% 

6. Xinesos, el major augment de tots, +54,2%. 1.268 persones 

7. Pakistanesos, malgrat que el creixement és de +191%, suposen 191 persones només. 



Han crescut els europeus, en canvi han minvat els llatinoamericans, amb processos de retorn més alts, 

especialment els argentins, malgrat tractar-se d’una comunitat modèlica en quant a la seua integració. Per 

contra, algerians, marroquins, xinesos i pakistanesos han conegut increments apreciables. Els dos primers 

pels problemes als seus països. Els xinesos acostumen a vindre per a treballar en negocis dels seus 

compatriotes, en canvi els pakistanesos tenen a veure amb xarxes clandestines i processos de reagrupament 

ètnic.  

Els principals problemes d’aquests immigrants són el treball, l’atur els afecta de manera més directa i 

acaben nodrint l’economia submergida, els abusos i l’explotació dels immigrants, molts acaben regirant 

contenidors. L’altre problema que més els afecta és el de l’habitatge, donat que els desnonaments que 

promouen Bankia o CAM els afecten molt particularment. Al viure en barris i edificis degradats. Els 

desnonaments deixen habitatges buits i accelera el deteriorament de les condicions dels blocs i barris. El perill 

és la generació de la sedimentació de les dinàmiques migratòries, un augment dels processos de retorn. 

Increment dels processos d’exclusió i marginació, particularment irregular i avançament dels processos de 

deteriorament d’alguns barris, habitatges i edificis42. 

L’1 de gener de 2015, Alacant era la tercera província amb més estrangers, malgrat caure un 5,4%, per 

darrera de Madrid i Barcelona (per percentatge, el 20% de la població, és la segona per darrere d’Almeria). 

La eixida d’estrangers supera, per tercer any consecutiu, les arribades. El País Valencià és la quarta regió, 

amb un 14,1% de la seua població. A més es constata que marxen més homes que dones, però amb poca 

diferència. Els africans suposen el 15,7% i mantenen les arribades, però més reduïdes. Els llatinoamericans 

en canvi suposen el 12,3% dels estrangers i continuen disminuint. Els ciutadans de la UE suposen el 54,2% 

de la població estrangera, malgrat que són els que més han reduït les arribades. 12 municipis concentren més 

de la meitat de la població estrangera: Alacant, Torrevieja, Oriola, Elx, Benidorm... A Alacant suposen el 

17,7% de la població, mentre que a Rojales suposen el 71,5%. De tots els estrangers, el 86,4% tenen 

regularitzada la seua situació administrativa43. 

A 2018 la població estrangera a la província suposa 166.645 persones. Per comarques les que més 

estrangers concentren són la Vega Baixa (32,7%), Marina Alta (32,2%) i la Marina Baixa (29,5%) de la població 

total. L’Alacantí seia la quarta, amb un 11,9%, seguida del Baix Vinalopó (10,8%) i del Comtat (10,3%). 

Finalment el Vinalopó Mitjà (6,5%), l’Alcoià (6%) i Alt Vinalopó (5,9%). Una de les coses que de seguida es 

veuen clares és que la gran presència de britànics en la població total de la província, no té el seu reflex a la 

capital, com sí passa amb la resta de nacionalitats. Es concentren a la Marina Alta, Vega Baixa i en parta la 

Marina Baixa, on trobem municipis que superen el 25% de població britànica sobre el total de població. 

1. britànics 34.592,  

2. marroquins 17.145,  

3. romanesos 13.015,  

4. russos 9.384,  

5. alemanys 7.335,  

6. algerians 6.206...  
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Per a la ciutat d’Alacant són 40.123, el 12,16%: 

1. algerians suposen 7.551 persones,  

2. marroquins 3.358,  

3. romanesos 2.536,  

4. colombians 2.294,  

5. italians 2.106,  

6. russos 2.064 

... britànics 646 

Faria mal, doncs, Alacant en confiar-se en la llarga tradició d’integració i mestissatge. Ciutat  confusa. Per 

una banda trobem mostres de xenofòbia com el “jo no sóc racista, però...” (o el discurs de hui en dia al 

missatge de Vox), apaivagades per les conveniències de lo políticament correcte i la consciència dels 

avantatges econòmics. Alguns mitjans de comunicació mantenen una línia que almenys no fomenta les fòbies.  

Però per un general els alacantins són bastant solidaris, almenys passivament solidaris. Sindicats, 

associacions diverses i la Diòcesi han apostat per l’acollida i defensa dels immigrants. Els empresaris, 

menys algun dirigent, saben que són els primers beneficiats amb la nova immigració. 

Els immigrants també descobreixen la desídia en l’oferta pública en sanitat i educació. Socialment 

vulnerables, no tenen més remei que anar a la pública. Hi ha una gran dispersió d’accions, d’assistència 

social descoordinades que no ajuden a arribar a l’objectiu de l’autèntica integració i de la cohesió ciutadana. 

No es veu la immigració com a una ocasió de rejoveniment i de riquesa, però també com a ocasió de 

revertebració, d’autoreconeixement. Els estrangers en la redefinició de les senyes d’identitat d’Alacant. 

Però com ens veuen, com ens interpreten. Esperen consolidar-se ací o simplement estan de pas. Com 

s’estructuren les seues xarxes d’ajuda i acollida. El se nivell associatiu és molt fluix i no hi ha dades 

d’implicació en associacions preexistents o sindicats. Pensar en termes d’integració exigeix no sols 

esperar que els immigrants s’adapten a la ciutat, sinó preguntar-se per la capacitat de la ciutat per a 

adaptar-se a la immigració. No es pot ignorar les sensibilitats d’un 10% (12,16% el 2018). 

A diferència del que passava amb la immigració dels 60 i 70, ara hi ha avantatges com la democràcia, que 

aporta transparència; la societat està més educada; hi ha aparells socials de resposta que no poden ser 

indefinidament ignorats, perquè l’entramat democràtic permet espais d’autonomia que, encara que amb 

dificultats, resisteixen determinades aberracions del poder polític, que, a contracor, es veu pressionat per tot 

això.  

La immigració interessa perquè aporta una renovació cultural o d’emocions incontaminades davant 

la vella Europa. Són una aportació econòmica, rejoveneixen la ciutat. Ens recorda que Alacant viu en 

un món globalitzat, i no en el nostre cosmopolitisme d’opereta que li convé obrir-se.  

 

Quan la ciutat es tanca: els alacantins invisibles 

Una marca de la ciutat turística genera racons on s’acumulen subproductes que han de ser amagats als 

ulls dels visitants i als nostres propis, que incorporen tragèdies humanes ben comprensibles i 



individualitzades. La Ciutat per a, potser milers, de persones, és un luxe inabastable i un territori de 

supervivència. Molts immigrants o gitanos, persones sense llar o xabolistes , gent gran sense protecció, en 

especial dones, jòvens sense faena ni estudis, prostitutes, aturats de llarga durada... I això precisa de parlar 

més del tema i  més polítiques socials. 

Potser el millor exemple siga el segon sector de Joan XXIII, mostra privilegiada de l’especulació 

dels tardofranquisme, que evidencia els mals de l’acumulació de dèficits estructurals que 

repercuteixen en la convivència, el problema no és tant el nombre d’exclosos, sinó el de la resposta 

urbana general davant les causes de l’exclusió. Alacant es presenta com a ciutat amable i pacífica, 

però es produeix un increment de la delinqüència fins a nivells altíssims, essent una de les ciutats 

amb més morts violentes anuals.  

Enfocar l’afer des de l’òptica de la pèrdua tendencial de xarxes de convivència i de socialització. Alacant 

s’ha convertit en una ciutat elegida pel crim organitzat transnacional (Alacant, Torrevieja i Benidorm tenen 

unes xifres de morts violentes molt altes). Una Policia Local poc activa en la persecució del delicte. Polítics i 

empresaris han primat al mafiós que arriba amb maletes plenes de diners per a invertir en el negoci immobiliari 

i viure en urbanitzacions que els asseguren l’opacitat per als seus negocis.  

 

Nivell de vulnerabilitat dels barris44. 

La concentració de fets violents en determinades zones i invita a l’abandó i, així, a la generació de demanda 

d’habitatge en les zones d’expansió. Aquestes zones van a vendre, subliminarment la seguretat com un valor, 

reixes i vigilants privats, generant entorns d’aïllament social que acaben per reduir la sociabilitat, afectant 

també al comerç o als espais d’oci. 

La ciutat es replega renuncia a rehabilitar i millorar espais que es donen per impossibles perquè es 

tornen insegurs. Receptes conegudes per facilitar el flux de transeünts, activar motors de referència, 

jerarquitzar el trànsit, enllumenar adequadament els carrers o donar participació als veïns per a 

formular les seues propostes, es renuncia a Alacant. La primera víctima de la delinqüència és l’espai 
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públic urbà. Ciutadans amb por i veïns donats a identificar culpables expiatoris. Una prova d’això és la 

situació de Campoamor, on els veïns viuen amb la sensació d’inseguretat i que porta a la criminalització del 

Centre de Protecció de Joves, ara que havia desaparegut Montoto.   

Demografia per origen espanyol dels alacantins. Padró de 2004: 

 Nacuts a Alacant: 47,93% de la població.  

 Nascuts a la província d’Alacant: 8,66%. Destacant la Vega Baixa (2,76%), l’Alacantí (1,25%) i 

Vinalopó Mitjà (1,16%) 

 Nascuts al País Valencia: 1,89%. Destacant els nascuts a la ciutat de València. 

 Nascuts a Catalunya: 1,25% 

 Nascuts a les Illes Balears: 0,37% 

 Nascuts a d’altres comunitats: destaquen Castella – La Manxa (7,13%), Andalusia (4,63%), Múrcia 

(3,85%), Madrid (3,84%) o Castella – Lleó (2,89%) 

Población por barrios. 1 de enero de 2017.  

Barrio 
Total Españoles Extranjeros   
Total Total Total % 

DIVINA PASTORA 1.533 1.497 36 2,34 

RABASA 2.911 2.818 93 3,19 

TOMBOLA 2.451 2.343 108 4,4 

POLIGONO BABEL 7.913 7.529 384 4,8 

POLIGONO SAN BLAS 22.292 21.142 1.150 5,15 

SAN GABRIEL 5.014 4.740 274 5,46 

SAN AGUSTIN 2.102 1.970 132 6,27 

EL PALMERAL - URBANOVA - TABARCA 3.436 3.217 219 6,37 

FLORIDA BAJA 10.763 9.988 775 7,2 

GARBINET 13.091 12.147 944 7,2 

LO MORANT - SAN NICOLAS DE BARI 6.475 6.004 471 7,27 

DISPERSO PARTIDAS 6.843 6.311 532 7,77 

VILLAFRANQUEZA - SANTA FAZ 4.274 3.906 368 8,610 

FLORIDA ALTA 4.947 4.506 441 8,9 

CIUDAD DE ASIS 6.353 5.787 566 8,9 

VISTAHERMOSA 5.716 5.181 535 9,3 

GRAN VIA SUR 7.025 6.363 662 9,42 

CAMPOAMOR 12.017 9.838 2.179 9,5 

ALTOZANO - CONDE LUMIARES 10.697 9.554 1.143 10,68 

CABO DE LAS HUERTAS 15.837 14.126 1.711 10,8 

ENSANCHE DIPUTACION 14.756 13.135 1.621 10,98 

VIRGEN DEL CARMEN 3.429 3.018 411 11,98 

LOS ANGELES 11.059 9.710 1.349 12,19 

ALBUFERETA 10.141 8.884 1.257 12,39 

CIUDAD JARDIN 1.476 1.291 185 12,53 

SAN FERNANDO - PRINCESA MERCEDES 4.806 4.194 612 12,73 

PLAYA DE SAN JUAN 22.424 19.425 2.999 13,37 

SAN BLAS - SANTO DOMINGO 8.852 7.631 1.221 13,8 

ALIPARK 3.012 2.554 458 15,2 



MERCADO 8.936 7.445 1.491 16,68 

CENTRO 5.459 4.487 972 17,8 

CAROLINAS ALTAS 18.153 14.887 3.266 18 

BENALUA 9.177 7.998 1.179 19,38 

RAVAL ROIG - VIRGEN DEL SOCORRO 1.540 1.241 299 19,41 

PLA DEL BON REPOS 13.148 10.395 2.753 20,93 

CUATROCIENTAS VIVIENDAS 975 769 206 21,12 

JUAN XXIII 10.578 8.308 2.270 21,45 

CAROLINAS BAJAS 9.734 7.521 2.213 22,73 

SANANTON 2.195 1.681 514 23,4 

SIDI IFNI - NOU ALACANT 4.616 3.389 1.227 26,58 

CASCO ANTIGUO - SANTA CRUZ - AYUNTAMIENTO 2.787 2.001 786 28,2 

VIRGEN DEL REMEDIO 15.260 10.283 4.977 32,61 

COLONIA REQUENA 2.275 1.212 1.063 46,72 

TOTAL 336.478 290.426 46.052 13,68 

Fuente: Departamento de Estadística del Excmo. Ayuntamiento de Alicante. Padrón de habitantes.   
Fecha de consulta: 26/01/2018  

 

 

LES DUES CIUTATS 

Sant Agustí a Alacant 

El desig d’apropiació de la ciutat es verifica, a la vegada, en la insolència de les noves formes d’urbanisme 

i arquitectura i el menysteniment pels vincles emocionals com el lloc. La salut espiritual que s’assimila a la 

salut econòmica i la creença de la qualitat de vida comunitària. La generalització del model d’urbanització 

tancada i aïllada, per seguretat, rellevància i beneficis tranquil·litzadors no duu acompanyada una reflexió 

profunda sobre els costos sobre la sociabilitat o el medi ambient. Triomfa el model d’ampliació d’allò privat, 

augmenten les segones residències. Grans àrees de la ciutat es van consolidant a partir d’una forta 

segregació de l’espai, accentuant la progressiva especialització del territori en distintes funcions (ús 

residencial, oci, desplaçaments, treball, etc.) aprofundint la seua dependència respecte al vehicle 

privat. Alacant va deixant de ser una ciutat compacta, plena i contínua, avançant la zonificació 

monofuncional que renuncia a la planificació integradora. El procés de metropolització difusa fragmenta 

la ciutat en zones in i zones out, s’especialitzen o degraden les àrees centrals i s’accentua la zonificació 

funcional i la segregació social. 

El declivi  de la monumentalitat històrica preocuparia menys, al menys, si haguera innovació arquitectònica, 

respectuosa amb les necessitats reals de la ciutat i dels seus habitants. Però, eliminant l’estètica com a factor 

de demanda per reduir despeses. Es va difonent una arquitectura de la decepció. 

La creixent dualitat d’Alacant configura l’escenari apreciable de la desigualtat material dels 

alacantins, desviament d’iniciatives i de recursos públics cap a zones en expansió, renunciant a 

accions de regeneració d’espais, ampliant així la distància estructural i de convivència entre les 

diverses zones d’Alacant. Seria enganyós suposar que a Alacant les desigualtats són brutals, però no és 



menys cert que apareixen o s’enquisten fenòmens d’empobriment més o menys difusos. Endeutament 

familiar, caiguda del valor de l’habitatge en molts llocs, relegació dels petits comerciants. 

 

Barris  

Un cert caire de decadència presideix la vida quotidiana dels nostres barris. Perquè als barris es 

verifica també la crisi d’identitat, en doble sentit. Per una banda, la tendència a la homogeneïtzació 

difumina els perfils. Reducció dels espais de reunió, declivi comercial, alteració topològica i psicològica de la 

distància respecte dels barris veïns. emergència de nous grups de població paral·lela a la pèrdua de població 

tradicional. La crisi d’identitat col·lectiva discorre, en part, per la crisi d’identitat de la majoria de barris. Un 

reflex i una causa: la pèrdua de la textura de teixit associatiu se suma a la transformació que experimenten, 

en molts llocs, les Comissions de Fogueres. Les noves Comissions ja no són de barri, sinó una part d’ell, 

fragmentats els barris en diverses comissions es produeix també una ruptura entre Foguera i veïnatge (com 

era el pagament de la cartilla, la venda de loteria porta a porta o el repartiment del llibret). També afecta la 

debilitat de convivència dels barris a la identitat. Els joves, amb major nivell d’estudis, es desplacen a les 

noves urbanitzacions o als pobles de la comarca. Per l’absència d’estímuls d’origen polític a iniciatives 

de renovació, rehabilitació o programes culturals. Grups de ciutadans de baix nivell econòmic i 

educatiu i persones grans, en especial dones, patiran una insensible reclusió al barri de residència. 

Manca de zones verdes, barracons escolars, carències en el sistema de salut o serveis socials, carrers amb 

enllumenat inadequat, inseguretat, problemes de trànsit i de brutícia, inviten a l’abandonament. 

 

 



La dualitat la trobem entre barris, especialment entre barris tradicionals i Centre i les noves zones 

residencials. 

El preu de l'habitatge a la ciutat d'Alacant va 

experimentar en el primer trimestre del 2019 un 

creixement interanual del 5,3%, fins a 1280 euros 

/ m². Des dels valors màxims assolits el 2008, el 

valor dels pisos a la ciutat s'ha depreciat un 

34,7%. El mercat residencial ha evolucionat en 

negatiu en el que portem de 2019. El preu al 

primer trimestre del 2019 és un 3,6% inferior al 

registrat en el mateix període de l'any anterior45.  
En general es marca un eix litoral nord/sud de 

preu decreixent que inclou realitat i expectativa. En 

paral·lel, un altre pol invers és el nord/sud interior. A 

ells es sobreposa la dialèctica Centre/perifèria que, 

ara, ja no és el factor indicador de riquesa més 

determinant. un cop que un barri entre en l’espiral de 

pèrdua de població, la tendència es consolida. La població resident als barris centrals (Nucli Històric, Sant 

Anton, Eixample, Benalúa, Alipark, la Florida, Ciutat d’Assis, Campoamor, Carolines i el Pla, entre 1986 i 1999, 

els descensos oscil·len entre el 3 i el 30%. Pel contrari, les zones perifèriques de la ciutat, sobre tot Garbinet, 

Albufereta, Sant Joan i Cap de l’Horta han experimentat forts creixements (més del 140%). Els millors valors 

es podent atribuir a la zona de platges: el seu increment poblacional experimentat durant els últims anys i les 

ofertes immobiliàries en curs ens indiquen un futur immediat amb grans diferències respecte d’altres zones 

de la ciutat, amb un previsible deteriorament de les àrees del Centre.  
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Això no l’arreglarà el Pla Rabassa. La construcció desmesurada d’una ciutat dins de la ciutat que, 

més aviat, pretén abans perllongar el negoci immobiliari amb habitatges per a classes mitjanes-baixes 

i justificar altres construccions de major preu, amb un previsible buidament d’altres zones.  

L'Agència Tributària publicà el passat dijous un enllaç en el que permet consultar la renda per barris de les 

grans ciutats espanyoles, el que ens dóna a conèixer -com curiositat- que el barri de Carrús, a Elx, és el més 

pobre de totes les poblacions d'Espanya amb més de 200.000 habitants. Ja saben, l'economia submergida. 

L'instrument també és interessant en el cas de la capital alacantina ja que posa de manifest com vivim en una 

ciutat dual. El centre -especialment el eixample i la zona de platges acumulen les majors rendes (per sobre o 

fregant els 30.000 euros) i a la zona nord -Verge del Remei, Villafranqueza o Nou Alacant- el nivell de 

renda, en alguna d'aquestes zones , no arriba als 15.000 euros. Però, com es ve advertint des d'organitzacions 

com la Plataforma Contra la Pobresa, les menors rendes també afecten altres barris com -curiosament- 

Carolines, on l'envelliment de la població redueix el nivell de renda46. 

Només dos de cada deu alacantins tenen menys de 19 anys - La província s'ha convertit en la tercera 

amb menys joventut entre les deu més poblades d'Espanya. La caiguda en la natalitat per  les dificultats del 

mercat laboral , els baixos sous i els problemes per conciliar treball i família, unit a la fugida de joves per 

la  falta d'oportunitats professionals , propicien una província de les més envellides d'Espanya, que té 

complicat el futur de serveis socials i pensions  si la immigració no ho evita . El degà de la Facultat 

d'Econòmiques de la Universitat d'Alacant i sociòleg, Raúl Ruiz Callado, admet que les dades poden provocar 

certa alarma . Perquè, a més, la natalitat ha caigut en picat en l'última dècada: l'última dada de l'Institut 

Nacional d'Estadística registra 15.035 nous nens i nenes, molt lluny dels gairebé 22.000 que van néixer el 

1976, xifra rècord a la província d'Alacant. Si la població envelleix, calen més treballadors per fer front a les 

pensions , i si no hi ha joves es perd capacitat econòmica i població amb formació qualificada. Entre les 

províncies més poblades, només Biscaia i la Corunya tenen menys joves que Alacant. Li superen Madrid, 

Barcelona, València, Sevilla, Màlaga, Múrcia i Cadis. I això que  les universitats d'Alacant i 

d'Elx  aconsegueixen que molts joves es mantinguin en el seu territori fins que arriba l'hora de la inserció 

laboral47. 

Hi ha processos urbans a Alacant silenciosos, lents i devastadors als quals no es presta atenció fins que 

els seus nocius efectes són irreversibles. Adquisició de grans bosses d’habitatges al centre de les ciutats per 

part de fons especulatius i d’inversió per a convertir-los en apartaments turístics. La turistificació del centre 

d’Alacant està generant dinàmiques molt perilloses i l’Ajuntament ni ha parat atenció. Nombrosos comerços 

tradicionals del centre estan vivint un procés de gentrificació comercial, desplaçats per franquícies i 

establiments d’hostaleria, transformant l’oferta comercial i de serveis, amb un augment creixent d’allotjaments 

turístiques en immobiliàries. Un impacte extraordinari i molt accelerat sobre tot al centre d’Alacant al provocar 

canvis en els residents i els usos dels espais48.  
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El centre descentrat 

El centre d’Alacant mostra un dualisme entre abandó i opulència. Mostra una pèrdua de població que 

afecta a Casc Antic, Santa Cruz, Centre, Mercat i Sant Anton. Només es manté igual el Raval Roig i creix 

Verge del Socors, Eixample-Diputació. Els fenòmens d’envelliment, desequilibris i abandó són ben patents, 

generant-se escenaris de degradació difícils de superar. Les zones més antigues, aquelles que millor 

representen la identitat col·lectiva troben majors problemes de present i futur. Les polítiques sobre el Centre 

Històric són improvisades, mancades de plans integrals sostinguts en el temps i renunciant a les solucions 

practicades amb èxit en altres ciutats. La rehabilitació del Centre Històric xoca amb algunes línies essencials 

del neo”desarrollismo” actual. La subordinació d’allò privat o del transeünt al vehicle de motor, no poden sinó 

frustrar  qualsevol intent durador de reconstruir un Centre Històric fort, llegible, articulador i de referencies 

simbòliques. 

 Pocs alacantins visiten el Centre, inclosa la zona de l’Ajuntament. Això parla d’una llunyania 

espiritual. Alguns van al Centre a passejar, una antiga tradició, però no són molts. A voltes hi 

ha un consum cultural.  

 El nombre de persones que visiten el Centre per ensenyar la ciutat és important, senyal que 

resta una certa autoestima col·lectiva que entronca amb allò simbòlic 

 El Centre experimenta una caiguda econòmica. Desigualtats entre la zona Diputació-

Maisonave que es va difuminant conforme anem cap al Mercat. Importants centres comercials 

absorbeixen gran nombre de treball públic. 

 L’Hosteleria i l’oci es concentra a l’Explanada i al Port, on viuen poques persones. 

Podem concebre el Centre d’una ciutat com un mercat de símbols, intercanviador de propostes. La 

continuïtat de la Història, experiències compartides, seu dels edificis emblemàtics. El centre es l’instrument 

privilegiat per a dotar de sentit la ciutat, informant als seus ciutadans, inclosos els immigrants dels seus orígens 

i de la seua capacitat de projecció de futur. Però a Alacant tot això està en decadència. Ni Història ni 

monuments són ja valors dignes de se apreciats. Excepte alguns edificis aïllats, cap política ha procurat 

promoure una jerarquització dels espais i recorreguts, mentre el trànsit i la construcció d’aparcaments públics 

s’ho menja tot. El Centre encara és l’espai per a les Cavalcades, ofrenes i processions. No deixa de ser 

metafòrica la necessitat anual de trastocar recorreguts, afectats per obres infinites. Si la pèrdua d’antigues 

edificacions és un fet gravíssim, encara ho és més la manca d’idees per a promoure la seua modernització i 

interpretació de l’espai Central. 

El centre històric no pot atreure el tipus d’activitats tradicionals de tipus comercial: difícilment ho 

farà, quan la seua imatge ha anat substituint-se per la d’un territori fosc, brut i insegur. Els establiments 

turístics i de restauració també poden veure frenada a seua diversificació, per les mateixes raons, mantenint-

se, com a molt zones d’oci nocturn, que a més, sovint, dissuadeixen els veïns de restar en aquests espais i 

allunyen altres tipus de negocis. Dèficits estructurals en els serveis, improvisacions en les obres i incapacitat 

per a la promoció de polítiques econòmiques actives. 

Alacant o gaudeix d’un panorama monumental radiant. Una característica identitària del centre és 

el mar. Sentim encara el “anem a baixar al Centre”, perquè és l’espai que mira al mar, respira el seu 

aire, els carrerons que pugen al Benacantil, mirant el mar. Alacant no s’entén sense eixe mar. El Centre 



històric és el nexe entre la ciutat i el mar. La ciutat extrau riquesa del port, la platja, la costa. L’Explanada o el 

parc Canalejas són el millor exemple. El Meliá o la destrucció del Raval Roig van marcar un abans i un després 

en la relació entre la Ciudad i el mar. Les noves zones d’oci, pubs nocturns que conviuen amb els restaurants 

i on han desaparegut la majoria de negocis diferents. Una zona amb una certa dosi de violència. Per una altra 

banda, la zona del Panoramis va ser plantejada com a àrea polivalent i familiar, però va néixer 

sobredimensionada, amb inestabilitat dels seus locals comercials. 

I hui continua amb el projecte d’Aiguamarga, que pretén urbanitzar els últims 2 kilòmetres verges 

de costa del municipi49. O l’intent de construir la caseta de Turisme on havia estat la comandància de 

Marina, privant de les vistes panoràmiques des del port de Casa Carbonell o el Castell50. 

 

Noves centralitats? 

Si el Centre Històric falla com a lloc públic d’intercanvi i simbologia; si els barris tradicionals perden la seua 

identitat; i els nous barris són colònies tancades que no afavoreixen la seua interrelació, on i com s’articularan 

els intercanvis i la sociabilitat interclassista i intergeneracional? Emergeixen noves centralitats. En altres llocs 

es va optar per afavorir la generació d’espais multifuncionals que incloïen residències privades i llocs públics 

jeràrquicament disposats afavorint els encontres i els intercanvis, llocs de pas quotidià i de comerç, amor, 

festa... eixa pluralitat de centralitats no impugnava l’existència d’un centre dinàmic i actiu, i cada barri 

conservava una funció semblant. 

En el dualisme alacantí això ha desaparegut. L’anul·lació de l’espai públic encontra el seu reflex en 

l’absència de places públiques als nous barris emergents, que desvien cap a espais privats la 

realització dels encontres, arrossegant indefectiblement, un dèficit de convivència.  Això, a més, suposa 

despesa en combustible per a desplaçar-se a llocs allunyats del lloc de residència perquè els barris no 

s’estan regenerant de manera que evitin el desplaçament de la població, ni mantenir comerços actius, 

ni gaudeixen de serveis públics de qualitat. Apertura insuficient de centres socials, de tercera edat, etc. 

Fins a cert punt, són intercanviables, en la seua configuració i activitats, els d’un barri amb l’altre, per la qual 

cosa no són generadors d’identitat col·lectiva.  

Un altre dèficit essencial d’Alacant, arrossegat per dècades, és el dels parcs i altres espais verds. 

Deixant a part Canalejas o el Benacantil, només podem sumar el Parc de Lo Morant. El Palmeral o el 

Tossal, arrosseguen una història de desgràcies. L’Ereta, de gran qualitat, xoca amb l’orografia que no 

convida a segons qui. El parc PAU5 aliciarà les carències, un gran Parc Central als terrenys soterrats 

de l’estació de RENFE es fa imprescindible, tant per raons d’equilibri ecològic com per a cosir uns 

barris amb altres i el Centre. L’anunciat projecte de la Serra Grossa o les idees sobre Campoamor. 

“Actualment les dos depuradores de l’Alacantí desaprofiten 16 hectòmetres cúbics anuals, un volum 

equivalent a l’embassament de l’Amadòrio”, explica l’enginyer agrònom Jose Luís Romeu Lamaignere. 

“Alacant és pionera en l’aprofitament de l’aigua regenerada amb el parc del Palmerar a finals dels 80. El 

campus de la Universitat d’Alacant, amb immensos prats de gespa, és un altre exemple: “es rega amb aigua 
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que hi ha baix del campus, té molta salinitat però es dessala i es passa a una planta d’osmosi inversa”. 

“El problema d’Alacant és que falten xarxes de distribució perquè aplega l’aigua regenerada a tota la ciutat. 

Es pot tindre zones verdes urbanes amb aigua regenerada i es poden convertir en vergers”. ”. “Hi ha zones 

on se segueix regant amb séquies com Mutxamel, Sant Joan d’Alacant o Tangel. S’han de modernitzar les 

xarxes, despressuritzar-les i que l’aigua depurada no se’n vaja a la mar”. “A llocs on les condicions són 

extremes per la salinitat, com a Rabassa o Aiguamarga, existeixen plantes i animals que han sobreviscut. 

Això fa que siguen diferents i valuosos, perquè són únics. Són paisatges que tenen interès per la seua 

riquesa ecològica”51. 

Proposta de cinturó verd per a Alacant de Subarquitectura una proposta també del PSOE. 

Compromís anuncia que vol fer un parc a l’actual pàrquing de l’ADDA, per crear zones verdes al 

barri. Ja hi ha qui ho contesta per la manca d’aparcament a la zona.52 El Desbloqueig del Parc Central 

s’ha dut a terme el mes d’abril53, i ja hem sentit al candidat Sanguino parlar d’habitatge, havent de recordar-

li Compromís, Podem i Ciutadans la necessitat de zones verdes contra la construcció. El Tossal també 

presenta grans problemes pel seu abandó i manca d’infraestructures que comuniquen una banda i 

altra de al ciutat. Hui en dia és més una barrera que un nexe, malgrat les obres que s’estan efectuant. Els 

ciutadans dels barris de Campoamor o Sant Blai, no fan vida al costat del mar, fan vida ací. S’està 

urbanitzant la falda del Tossal propera al Rico Pérez com si fóra un carrer més, quan necessita uns criteris 

de parc natural. Crear una anella que done la volta, una via per creuar de Sant Blai a Campoamor, llevar 

les antenes dels dos castells54.  

El guanyador del Concurs Internacional d'Idees per a la creació d'un Corredor Litoral, El meu arxipèlag 

connectat. Aquest projecte, segons van explicar els seus responsables ( grup Aranea ) en un comunicat 

de l'Ajuntament, el projecte contempla la vertebració del correu litoral a través de diferents "illes" 

connectades entre si a través del que es concep com un corredor ecològic amb l' objectiu " de connectar 

a la gent amb el paisatge i els paisatges entre si, el aigua amb la terra i l'aigua amb la gent , i entenent que 

el veritable potencial del corredor litoral és la seva qualitat com a espai públic-natural i com a espai de 

convivència ". Una de les característiques d'aquest projecte és el valor que li atorguen al Cap de l'Horta 

per la seva història i importància paisatgística i la connexió de trams compresos entre el Cap de les Hortes  
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i la Cala dels Jueus i la Serra Grossa i les Cales. s'elaborarà el projecte dels dos primers trams del passeig 

litoral que, en total, consta de 21 quilòmetres . Referent a això, l' alcalde d'Alacant, Luis Barcala , va 

destacar que el passeig litoral transformarà "definitivament la fisonomia i la forma de veure Alacant"55. 

El Jardí Vertical de les Cigarreres, seleccionat per als premis FAD 2011. Es tracta d’una estructura 

metàl·lica de 20 metres d’altura com a suport per a la vegetació56  

Per una altra banda tenim el problema l’ampliació de l’Altet. La construcció de la segona pista afecta al 

saladar d’Aiguamarga i el seu ecosistema, i no serveix l’oferta de comprar parcel·les privades del Clot de 

Galvany per permutar la proporció de terres. També està l’afectació acústica57. 

La nova configuració urbana 

facilita trets específics contra les 

dones. Zones disperses, sovint mal 

enllumenades, que afavoreixen 

potencials agressions, majors 

distàncies per als desplaçaments 

entre la llar, el treball, els col·legis o 

els centres d’esbarjo, que dificulten 

la conciliació del treball i la vida 

familiar i la comentada reclusió de 

dones majors en alguns nínxols 

urbans. 
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La població ocupada: 

62,51% homes i 37,49% 

dones, amb desequilibris 

notables a les millors faenes 

(72,85% - 27,15,% a les faenes 

qualificades i 58% - 42% en 

personal directiu i tècnic. L’atur 

és de 56, 54% per a les dones 

i 43, 46% els homes). La 

població inactiva suposa un 

34,04% dels homes 65,96% de 

dones (les causes són la 

segregació vertical per raó de gènere). Les taxes d’atur el 2018 es situaven en el 19,13%58: 

 
 

Tasa de actividad 

Tasa de 
paro de la 
población 

Tasa de empleo 
de la población 

 2019T1 2019T1 2019T1 

Ambos sexos  

03 Alicante/Alacant 56,14 15,44 47,47  

Hombres 
Dones 

 

03 Alicante/Alacant 63,03 
49,45 

13,41 
17,96 

54,58  
40,57 

 

59 

Paro registrado - 30/04/2019 (personas) 28.116     38.505     147.269     365.141     

Paro registrado en menores de 25 años - 30/04/2019 (%) 7,04 7,03 6,87 7,8 

Paro registrado en Mujeres - 30/04/2019 (%) 56,24 56,97 59,73 60,21 

Tasa - 30/04/2019 (%) 12,97 12,17 12,4 11,33 

Contratación registrada - 30/04/2019 (Contratos) 13.143     16.306     56.170     162.293     

Índice de rotación contractual - 30/04/2019 
(contratos/personas) 

0,47 0,42 0,38 0,44 

60 

El Centre d’Alacant encara disposa de xarxes tradicionals d’una certa consistència, però eixes xarxes 

mostren signes de fatiga de materials, i les mateixes festes estan deixant de complir el paper que van tindre. 

Fins i tot els esports de masses pateix una pèssima etapa. Només els èxits del Lucentum, però el basquet 

encara hui no és un esport referent. L’Hèrcules sí és un identificador urbà, però no és capaç de representar 

ja la ciutat, perquè l’actual afició no aguanta tanta derrota i els manteniment és costosíssim. Un club comprat 

per empresaris sense obtenir a canvi resultats econòmics o esportius decisius. Enfrontament Alicante-

Hèrcules, penyes petites, grades buides. A finals dels anys 90 Alperi va demanar a Enrique Ortiz que assumirà 

les regnes de l’Hércules i va adquirir el 95% de les accions, salvant l’equip del descens a Tercera Divisió i la 

                                                           
58 https://datosmacro.expansion.com/paro/espana/municipios/valencia/alicante/alicante-alacant 
59 http://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=3996 
60http://www.argos.gva.es/bdmun/pls/argos_mun/DMEDB_MUNDATOSINDICADORES.DibujaPagina?aNMunId=3014&aNIndicador=3&aVL
engua=C 



desaparició, creant una empresa “Aligestión”. El 2004 va ser president del club durant un curt termini de temps. 

El 2007 Aligestión va comprar a l’ajuntament d’Alacant l’Estadi Rico Pérez. Actualment l’afició el té com el 

principal culpable de la crisi de l’Hércules. El 2010 la Generalitat va comprar per 19 milions a Ortiz i el 2017 

Ortiz va tornar a comprar-lo per 508.150€, 38 euros menys del que va rebre61.  

El 44% del total de els empreses alacantines, 15,4 establiments per cada 100 habitants indiquen que és 

una ciutat comercial, però amb grans canvis interns amb el creixement de les grans superfícies que sumen, a 

la perifèria urbana, el comerç amb l’oci. Han suposat un perjudici a la trama comercial tradicional. Entre 1997-

2002 l’increment de l’activitat comercial minorista es situà en un 10,2%, la qual cosa no és molta si tenim en 

compte que en la seua majoria es produeix dins les grans superfícies. La superfície dels macrocentres és 

aproximadament d’una tercera part de la dedicada al total del comerç minorista. Mentre es van buidant les 

antigues zones de comerç i s’aprima la convivència de barri. Els macrocentres són una expressió particular 

dels efectes de la segregació urbana. L’accessibilitat, la distribució dels comerços, la suma de cinemes, 

botigues diverses, bars i restauració, no oculta la reducció de la pluralitat en el tipus d’oferta, que és molt 

similar a cada macrocentre. Es tracta d’atansar recreant paisatges urbans, etc. creant paraïsos virtuals de 

classes mitjanes. 

Dualitat la veiem en Alcampo, ubicat al ominós Camp dels Ametllers, que no ha obtingut cap 

reconeixement, fixa metafòricament, el seu horrorós disseny exterior, com una muralla amb la ciutat. 

A més, els guanys d’eixos centres poc reverteixen en l’entramat econòmic de la ciutat. 

 

 

CIUTAT SENSE POLÍTICA 

Una ciutat que renuncia al significat profund de la política que persegueixen la realització de Drets iguals, 

a través del ciutadà es fa amo i protagonista del seu entorn, perdrà densitat democràtica.  La reducció d’allò 

polític a la mera administració de les persones i de les coses genera una burocratització general d’allò 

social. Els poders públics es limiten a posar pegats als problemes més urgents, amb descoordinació, 

malestar, inseguretat, inhibició dels possibles actors socials i manca de compromís d’aquests. 

Tota política local es una política de proximitat que serà tant més eficaç, legítima i democràtica quant 

menys mediació existeixi entre els governants i els governats. Plantejar participació ciutadana (això ho ha 

posat en pràctica Compromís, Ciutadans i Podem durant les últimes campanyes, amb carpes a les places de 

les ciutats per parlar amb els ciutadans i recollir les seues reivindicacions, o mitjançant enquestes online). 

Això no posar en dubte la legitimitat d’uns governants escollits a les urnes, però sí que no se atén al diàleg 

social permanent. Al 2005 la política local no tenia alè. Hui en dia en canvi tenim una renovació que va fer, i 

fa, trontollar la política local, valenciana i nacional. La irrupció de Podem el 2015 i la de Vox el 2019. La ciutat 

és segons entenen els seus governants, una unitat de negoci privat, i tot el que escapi d’eixa lògica 

cau en una espiral de silenci i d’oblit. Una ciutat sense política perquè en els aspectes fonamentals de 

la vida són les no-decisions les que imposen el seu ritme: els mecanismes d’actuació de la societat 

civil estan castrats i la relació entre aquestes i l’estructura de poder municipal està, a la pràctica, 
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limitada per la capacitat d’alguns actors de la economia local, per a imposar-se davant una majoria de 

silenciats.  

 

La herència franquista i la transició: És Alacant d’esquerres? 

La Dictadura, com a anul·lació de a política, significà apropiació, més o menys brutal, de tots els 

recursos (econòmics, coercitius i simbòlics) per una casta, la unitat davant la pluralitat es va aplicar, 

sense molts matisos ideològics. El reforçament d’algunes idees mitificants d’allò Alacantí que convergien 

molt bé amb ideologies estructurals del franquisme, alienants i acrítics, contribuïren a l’aïllacionisme, a 

l’antivalencianisme i a la constant recreació del relat principal, amb un discurs dèbil intel·lectual. L’absència 

d’una estructura industrial potent, amb un elevat nombre de treballadors públics i l’atomització laboral 

en petites empreses, va fer que el moviment sindical i altres fenòmens de resistència a ell associats 

foren a Alacant dèbils.  

La Transició es va viure a Alacant com a la majoria de ciutats espanyoles: mescla d’il·lusió i por, 

emergència d’organitzacions polítiques i sindicals fins llavors clandestines, amb alguns giracamises 

reconeguts que van tintar les seues camises blaves. Canvis progressius a la premsa i mobilitzacions 

d’Associacions de Veïns.  

A les primeres Eleccions Municipals la victòria va ser per a PSOE i PCE. Dir que Alacant és d’esquerres 

contradiu l’absència d’una classe obrera que es distinguera per la seua combativitat contra la Dictadura, ni un 

moviment sindical i associatiu potent, ni es disposava d’una Universitat que catalitzara i definidora d’idees 

com a València, on també havia un difús valencianisme. I malgrat tot, el PSOE va governar durant 16 anys. 

Hi havia dos desitjos: democratització i modernització. PSOE i PCE era un bloc que es desprenia de la por de 

la Dictadura on els immigrants tenien un paper determinant. Gent que es trobava allunyada de a Guerra Civil 

per edat, amb major preparació i sense ideologies reaccionàries, podien establis amples aliances. Les classes 

populars eren les que millor s’identificaven amb el canvi. A més l’esquerra era una aposta davant la crisi 

econòmica que colpejava Espanya, rebel·lar-se contra la herència del franquisme, en especial en l’urbanístic 

i en els dèficits en els serveis públics.  

Però havia dos factors en contra: la debilitat estructural de l’esquerra (política, intel·lectual i social), i per 

una altra banda, amb les contradiccions existents dins del mateix bloc social. Els canvis urbanístics introduïts 

xocaran amb la nostàlgia que comparava construcció “desarrollista” amb l’èxit econòmic. Dins de l’esquerra 

no tothom desdenyava el “desarrollismo”. Però el bloc social funcionava per manca d’absència d’alternatives 

fiables i perquè l’esquerres si van satisfer part dels desitjos socials. 

El més urgent era fer entrar la democràcia a la Casa Consistorial. La imatge de Lassaletta entrant entre 

masses alegres, no s’ha tornat mai de donar. Detindre la destrucció dels espais urbans, restaurar la dignitat 

d’alguns barris i, per a això, promoure serveis i equipaments, era alguna cosa que transcendia la bona gestió 

sempre requerida als ajuntaments, era una tasca de cohesió social. Però poc va durar l’alegria: una vaga 

de recollida d’escombraries (l’etern problema d’Alacant). Alacant era un desert en infraestructures 

socials i les arques municipals estaven eixutes, i uns instruments legals heretats del franquisme, fins 



el 1985 no va haver un canvi legislatiu en el règim local, però les finances municipals sempre seran 

deficitàries. 

No obstant es van aconseguir alguns objectius bàsics: educació, servis socials, sanitat, neteja, sanejament, 

seguretat, etc. En Urbanisme es van poder aturar alguns desastres, però sorgirà un problema perdurable: la 

crisi econòmica va afavorir eixa política, però també va impedir accions positives importants. Va haver 

projectes bons, com la revitalització de l’Avinguda de Maisonave, de la mà d’uns grans magatzems (El Corte 

Inglés), amb conseqüències complexes no sempre positives. Els problemes amb el trànsit o l’erràtica, 

tímida i inconstant conservació del Centre. La pressió de les constructores, en ocasions amb el suport 

d’entitats financeres o d’estalvi, creixia. El PGOU de 1987, encara vigent, havia de reparar els descosits que 

la Ciutat havia heretat del franquisme i el “desarrollismo”. Les complicitats i les vacil·lacions van provocar 

l’aïllament del PSOE i van desarmar el seu discurs ideològic. 

Lassaletta va intentar atreure el vot centrista i evitar que les Fogueres i altres manifestacions d’alicantinitat 

es convertiren en un submón de sentiments reaccionaris, com passava amb les Falles de València. Així va 

aconseguir polititzar les expressions tradicionals de la convivència, però de facto seria la perpetuació dels 

valors conservadors, així com la generació d’un cos fidel d’alacantins de càmera, reconvertits en socialistes 

de tota la vida. Per contra els sectors ideològicament més conscients i innovadors van restar passius: no se 

sentien culturalment convocats a definir un altre projecte. 

Curiosament, el populisme creixent contribuí a un relatiu allunyament dels ciutadans, perquè el 

discurs oficial s’anà omplint de divagacions i de reiteracions que van substituir les reflexions sobre 

els afers centrals. La participació ciutadana es va anar domesticant i el diàleg va desaparèixer amb 

l’autosuficiència de destacats líders socialistes i la fagocitació d’algunes associacions de veïns. la 

societat civil va anar quedant sense un reflex polític a l’Ajuntament. La saturació de demandes de la 

primera etapa, es va preferir reduir el Programa real a la formulació d’ofertes que, cada dia més, es 

dissenyaven als despatxos abans que als carrers. 

La UA naixia el mateix any que les primeres Eleccions Municipals i va viure un temps dedicada a la 

generació de les seues infraestructures bàsiques. Però no deixa de ser cert que els governs socialistes 

no es van preocupar en bastir ponts. 

Més importància va tindre la pèrdua d’oportunitats de la creació i consolidació de la Comunitat Autònoma 

valenciana. Lassaletta, amb alguns dels seus regidors van intentar dur a Alacant algunes expressions del 

valencianisme progressista, però eixa línia es va esgotar amb el 23F. Alacant, dins dels seus tòpics populistes, 

no va aprofitar per organitzar les seues demandes davant València.  

Als Alcaldes socialistes es deu l’edificació d’un Estat social corrector de les desigualtats. Però el PSOE es 

va anar convertint en una superestructura aïllada, incapaç d’apreciar noves sensibilitats.  

 

 

 

 



El PP al poder: és Alacant de dretes? 

El 1995 el PP guanyava amb majoria absoluta amb Luis Díaz Alperi, juntament amb la Diputació i la 

Comunitat Autònoma i aviat a l’Estat. El PSOE sumit en escàndols de corrupció i terrorisme d’Estat, i amb la 

sequera d’idees mobilitzadores. El PP oferia un centrisme moderat, una governabilitat que acabés amb els 

escàndols i unes millores econòmiques. 

Arribava amb poques idees, una seria la Ciutat de la Llum (que ha acabat com ha acabat). Començà amb 

un afable autoritarisme, apartant o castigant al discrepant (la UA, associacions de veïns o diaris) i 

premiant al client. Després van delegar de facto en el mercat totes les seues decisions clau per al 

futur. Generà una espessa xarxa de favors mutus i de promeses de mercadotècnia, que han pogut 

minimitzar o ocultar els aspectes més miserables de la gestió, que ha sigut capaç de passar per sobre 

de vergonyosos afers. Això era possible per l’extrema debilitat de l’oposició, amb una esquerra acostumada 

a recrear-se en les seues penes, sense aliances estables, dividida en enfrontaments intestins, sense idees... 

El model era abdicar la política democràtica a favor del mercat, que ha trobat molt suport, conscientment o 

inconscient, en amplis sectors de la ciutadania, sobretot perquè el PP es va beneficiar del bon cicle econòmic, 

amb un descens de l’atur i dels tipus d’interès. Un dinamisme que es verificarà en noves construccions i en 

macrocentres comercials o d’oci i en una demanda d’habitatge, especialment durant l’etapa zaplanista, que 

no han necessitat fer grans inversions en Alacant per a poder presentar un currículum de victòries. 

Del caràcter especulatiu de moltes d’eixes actuacions ens informa una dada: segons Luis Cantallops, quan 

se’l va encarregar la redacció del PGOU nou, la població d’Alacant hauria crescut en els últims 15 anys un 

9%, mentre que l’increment del sol urbà se situaria en el 37%. Si s’estimen en 15.000 els nous habitatges 

necessaris per als 10 propers anys, els promotors urbanístics pressionen per tal que arribe a 40.000. 

El futur incert i dependent a Alacant des del final del boom immobiliari fins alteracions en el plànol 

internacional. Ni els que governen es preocupen per l’afer, ni l’oposició ni les organitzacions de la societat civil 

descontenta miren d’avisar l’opinió pública. 

Paco Sanguino ha promès 1.200 habitatges noves en el futur Parc Central de l’AVE, però segons el 

cronograma aprovat pel Consell de Ministres, no es començarà a construir el Parc fins el 2024 i la venda de 

sol per a finançar-lo no es farà fins el 2029, així que els habitatges no arribaran fins el 2030, però el PSOE ja 

les posa al programa de 2019. Els pisos són finançar els 41 milions d’euros, on l’ajuntament aporta el 25% i 

l’assumpció de 15 milions del deute per part de Foment62. 

 

La mà invisible escanya la ciutat. 

No defense la intervenció pública ofegant sobre l’activitat privada, però sí d’una cooperació transparent 

entre administracions públiques i empreses privades. Estic en contra d’un model de mercat que alguns han 

qualificat de capitalisme d’ajuntament, on els actors no compareixen en igualtat de condicions econòmiques i 

d’informació, sinó que van afavorits per la seua inclusió en xarxes clientelars, i la presumpció de que moltes 

irregularitats seran tolerades o corregides a posteriori amb la transferència de recursos públics a 
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empreses privades mitjançant concessions i contractes que no es controlen adequadament. Així s’arriba a 

una dinàmica de Desfer la ciutat, sense plans econòmics estratègics i l’atomització de les empreses fa molt 

difícil controlar-lo.  

Hi ha un grup d’empresaris que són purs especuladors i depredadors del territori que acaben, 

moltes voltes, per arrossegar a tot el sector. Només es basen en l’enriquiment immediat. El seu poder 

ha acabat per ser considerat com a normal, com a imprescindible per a Alacant, guiant molts acords 

polítics relacionats amb la mobilitat urbana o la desaparició d’espais verds. Si el ciutadà protesta es 

taxat de subversiu. 

Si la ciutat es regeix prioritàriament pel negoci, que activitat privada, lo públic, el de tots, decau. Un deixar 

fer que esdevé en autoritarisme burocràtic per a la majoria. Es produeix una contradicció entre la sensació de 

constant increment de riquesa i el real debilitament econòmic de la ciutat. I la debilitat de lo públic repercuteix, 

sobretot, en els més dèbils, que troben pitjors serveis i vivint a les pitjors zones de la ciutat. Si es construeix 

un col·legi privat o una clínica privada, potser sobre sol cedit del patrimoni municipal, és possible que un edil 

diga que és una mostra de riquesa de la ciutat. 

Políticament, tot això implica l’accentuació de la crisi de l’espai públic. A l’Alacant actual no es 

concep actuacions urbanístiques de calat que no siguen actuacions immobiliàries: ni soterrar les vies  

de RENFE, ni la Ciutat de la Llum, ni la redefinició de la Línia costera sud, ni el Palau de Congressos 

proposat a la Sangueta. La iniciativa privada no és molt activa, que diguem, en la rehabilitació 

imaginativa i respectuosa, mentre es privatitzen també els espais mentals, comunitaris. 

Tots els drets exigibles cedeixen el pas al Mercat, reduint-se, com a molt a l’assistència social. Co 

que els Drets no donen diners, els poders públics locals no se senten motivats a considerar el seu 

impuls com una obligació. 

L’empresari dirà que atén a la llei i al mercat, l’arquitecte que construeix amb baixes qualitats a l’exigència 

del mercat, el funcionari s’escuda en el polític i la dinàmica del mercat i el polític permissiu s’espera que es 

resigne satisfet als èxits del mercat. Tots són culpables, malgrat que normalment s’acusa sols al polític qui té 

bones esquenes. Tot això acaba per desmoralitzar la ciutadania.  

S’ha generat un oligopoli on empresaris ocupen un lloc d’avantatja al mercat, amb posicions favorables 

per litigar i la legislació permet determinats marges d’actuació política. I eixos empresaris es poden presentar 

com a benefactors de la comunitat, arrodonida amb folklòrica aportació a actes festers, benèfics o esportius. 

I el polític de la dreta diu que l’important és generar riquesa immediata, o la seua sensació. Així es configura 

un bloc empresari-polític, auxiliat per l’aparell mediàtic i tècnics i funcionaris on no falta l’autoritarisme.  

Si el PSOE va intentar relacionar Alacant amb els seus municipis veïns, hui això ja ha desaparegut. El 

PGOU existeix només perquè ho exigeix la llei. L’absència de planificació estratègica i l’oblit del ciutadà, 

silenciat, desaparegudes les xarxes potents, crítiques, il·lustrades i amb capacitat de generar o promoure 

alternatives. Polítics liberals que deriven a l’autoritarisme amb facilitat i on el mercat afavoreix els oligopolis i 

la foscor en les transaccions. 

A Alacant, pensar en xarxa no ha sigut un costum: ni es contempla la Ciutat dins d’elles cap a l’exterior, ni 

tampoc l’existència ciutadana des d’eixa perspectiva, la qual cosa és una clau d’escassa democràcia, amb un 



menysteniment per les iniciatives que no provinguen del partit en el poder. Les protestes acostumen a ser 

fragmentàries i acotades territorialment (no al meu pati): instal·lacions de tanatoris, atenció de 

drogadictes, preocupació en algunes zones per la inseguretat. L’important és destacar el seu aïllament, 

tan grat al poder local, la seua despolitització, la seua manca d’interès per inserir-se en discursos generals de 

llarg termini. Les manifestacions ja no van al Centre, o només ho fan per pronunciar-se sobre qüestions 

que no són locals. L’absència de mobilitzacions generals ve a certificar el mal estat de l’espai públic. 

Poques vegades a més veiem al darrere els polítics. La fragmentació de la queixa, l’atomització i 

especialització de les organitzacions de la societat civil, la dispersió i el clientelisme dels organismes destinats 

a la defensa i representació d’eixa societat civil. El nombre d’Associacions de Veïns és tan creixent com 

desconeguda l’activitat de la majoria d’elles, igual que les associacions de comerciants. 

Potser tornant-li als ciutadans la política, unes noves relacions, s’aconseguiria despertar aquesta 

ciutat anestesiada.  

 

La crisi del PP 

La ciutat ha viscut una crisi del PP després de la batalla entre Camps i Zaplana, agreujat per la derrota 

a les eleccions Generals de 2004 que van reflectit moltes tensions acumulades, amb un reiterat encreuament 

d’acusacions entre els diversos regidors, l’alcalde i el president de la Diputació. Revelaven manca de cohesió 

interna. Però, en aquests atacs va aparèixer l’ombra de la corrupció relacionada amb favors i arbitrarietats 

en concessions. Encobridors de xarxes clientelars. Un cert “salve-se qui puga” planava sobre Alacant. 

Curiosament, o no, el PSOE local va reaccionar (?) amb un pacte precari sobre la ubicació del Palau 

de Congressos que va donar oxigen al PP per estabilitzar la política local. Sembla ser una patent de 

cors per a futures injustícies. La Ciutat sense política no requereix, ja, ni de govern ni d’oposició.   

Díaz Alperi Entre els seus projectes més destacats es troben la Ciutat de la Llum, una indústria 

cinematogràfica, i el retornament del tramvia a la ciutat, però ha ignorat el valencià en la promoció turística de 

la ciutat. El 2008 va dimitir de l'alcaldia després de prendre la mesura polèmica de deixar sense paga als 

membres de l'oposició municipal i fou substituït per la regidora d'urbanisme, Sonia Castedo. El 2009 és 

investigat, juntament amb la seua successora Castedo, pel TSJPV de prevaricació a favor del 

constructor Enrique Ortiz. Amb dos processos judicials al TSJPV (pendent de la data de judici en una causa 

per delicte fiscal i imputat en una de les peces del cas Brugal) per irregularitats al PGOU de la ciutat, es 

tractaria dels delictes urbanístics, tractes injustos, beneficiar a Ortiz, el qual va pagar les vacances de dues 

setmanes a Díaz Alperi.  

Sonia Castedo Relacionat amb la seva posició propera a l'empresari Enrique Ortiz i a la seva afició 

futbolística, ja que segueix a l'Hèrcules, se li ha atribuït un idil·li amb Jorge López Marco, més conegut com 

a Tote, capità de l'equip, i Sonia, que està casada, ha dit que és mentida. El 23 de desembre de 2014, 

coincidint amb el seu 44 aniversari, va anunciar per Facebook la seua dimissió com alcaldessa d'Alacant. En 

aquell moment estava imputada en dues causes del cas Brugal i tenia pendent declarar per una altra imputació 

en el cas Rabassa. Li imputà els delictes de suborn, tràfic d'influències i revelació d'informació privilegiada, 

assenyalant que va ser retribuïda amb regals. 2012, el jutge d'instrucció del Tribunal Superior de Justícia de 



la Comunitat Valenciana imputa Sonia Castedo els presumptes delictes de revelació d'informació privilegiada 

facilitada per autoritat, tràfic d'influències i suborn. També va ser denunciada pel grup socialista de 

l'Ajuntament d'Alacant davant la Fiscalia Anticorrupció per tràfic d'influències, prevaricació, estafa i frau arran 

d'una actuació urbanística en el barri de Benalúa, la denúncia ha estat arxivada de manera provisional pel 

fiscal anticorrupció, Felipe Briones, tot esperant la decisió que prendrà el Tribunal Superior de Justícia de la 

Comunitat Valenciana. 

 

Enrique Ortiz Selfa63 64 65 66 67 68 

Ortiz és un empresari d’èxit a Alacant. Començà a treballar de manera habitual per a la ciutat en temps del 

socialista Luna, el qual acabà treballant per ell al deixar l’alcaldia. A finals del 90 Díaz Alperi li va demanar 

que assumirà les regnes de l’Hèrcules i va crear per això Aligestión. Va salvar el club i després es va beneficiar 

d’una compra per part de la Generalitat i una recompra per un valor molt més curt (38 voltes) del que la 

Generalitat li havia pagat primer. 

Implicat en el cas Brugal: ací a més d’alcaldes, també hi ha regidors, alguns del PSOE. Per obtindré 

beneficis, va confessar el que el fiscal duia anys intentant llevar-li. No volia anar a presó i ho va aconseguir. 

 adjudicació del pla zonal de residus del Baix Segura. 

 Amanyaments en el PGOU d’Alacant. Ortiz manegava les fitxes com volia, regals, viatges... 

aconseguia requalificacions de sols, connivència de bancs i estreta relació amb Alperi i Castedo. El jutge ho 

qualifica de Trama organitzada. El “pelotazo” podria haver estat de 42 milions per a Ortiz, amb revaloritzacions 

de fins el 4.600%. 

 Contracte de brosses al Baix Segura  

Cas Rabassa. Adjudicació del major projecte urbanístic de la província d’Alacant. Actualment aquest cas 

és una peça separada del Cas Brugal que investiga l’enriquiment il·legal d’Ortiz. S’havia projectat la 

construcció de 12.500 habitatges prop de les llacunes de Rabassa. Ortiz, davant els problemes amb 

l’ajuntament, va maniobrar amb Cotino. Aquest cas va ser arxivat de manera sobtada i sense acabar la 

instrucció el 2016. El projecte va ser tombat per deficiències mediambientals als tribunals i entonces recorre 

a Ángel Franco, del PSOE per evitar que els informes de la Confederació Hidrogràfica del Xuquer frustren el 

projecte. Finalment va abandonar la idea dels habitatges i apostà per Ikea, però sense èxit. Finalment Ikea 

anunciarà el maig de 2019 que obrirà una botiga de 100 m2 a la Gran Via, res a vore amb el projecte Rabassa. 
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Cas Gürtel, 2012, investigació del finançament il·legal del PP. Va falsejat factures que reflectien 

pagaments de l’empresari a Orange Market, la filial valenciana de la trama Gürtel. Ortiz va admetre haver 

pagat 348.000 euros. 

El 2015 era posseïdor de ¾ parts dels principals contractes de l’ajuntament del PP (la recollida de les 

escombraries, manteniment del cementiri i neteja de col·legis i dependències municipals) Els empresaris 

d’Alacant no es presentaven als concursos per les seues anomalies. Va multiplicar per 5 els actius del seu 

imperi empresarial gràcies a la seua complicitat amb el poder polític i financer. És propietari del 70% de sol a 

Alacant. 

L’arribada del Tripartit li ha llevat privilegis, paralitzat l’ATE (Actuación Territorial Estratégica) d’Ikea pel 

Consell li obligaria a tornar els més de 90 milions ingressats, i amb moltes causes judicials pendents. 

 

El Tripartit d’esquerres. 69 70 71 72 73 

L’any 2015 Alacant se sumava als governs del canvi, amb un tripartit format per PSOE (alcalde Echávarri, 

6 regidors) Compromís (3) i Guanyar Alacant (6). De tots els pactes, el d’Alacant, tal com era previsible, és el 

que ha travessat més dificultats durant el primer any. Un govern dominat pel desacord entre els socis que 

sovint es traslladava a l’acció de govern.  

Problemes pels horaris comercials (on Echávarri ha vacil·lat molt i que va fer trontollar el pacte amb 

Guanyar); els contractes municipals amb Ortiz (neteja dels col·legis i cementiris) que eixiran a concurs públic 

perquè Compromís va desequilibrar la balança en aquesta direcció i on Ortiz podrà concórrer però en igualtat 

de condicions, un fet inèdit en paraules de Pavón, la instal·lació d’Ikea (descartada pràcticament per la 

Generalitat a l’invalidar l’ATE (Actuació Territorial Estratègica) rebutjada unànimement pel petit comerç. En 

realitat el petit comerç no rebutjava Ikea, sinó el macrocomplexe comercial que anava annexat.  

Els enfrontaments més greus van començar quan Echávarri va intentar ascendir a dos dels seus assessors 

i donar-los un lloc de director general, amb la negativa dels seus socis. Va treure un representant de Guanyar 

de la Junta de Govern Local i va acorralar àrees com Participació Ciutadana (EU). Els pressupostos es van 

tirar endavant amb el vot dels trànsfugues (Nerea (ex Guanyar) i Sepulcre (ex Cs)). L’estratègia de tensió ha 

donat lloc a la divisió a sí de Guanyar (Pavón – Victor Domínguez(Dani Simón i Marisol Moreno)) El segon va 

ser destituït de l’àrea de neteja. 

Compromís ha donat suport a l’alcalde en qüestions com el rebuig a la municipalització de serveis o la 

possibilitat de pagar més a l’empresa de neteja, d’Ortiz, malgrat els seus incompliments. Mentre mantenia una 

defensa ferma respecte a la plaça de Bous o la Memòria Històrica. 

El punt d’inflexió va ser el presumpte fraccionament de contractes en l’àrea de Comerç que afecta a 

l’alcalde i part del seu equip, amb el cap de gabinet al capdavant, per 25 factures que sumen 190.000€. En 

novembre de 2017 Compromís anuncia que abandona el Govern i després ho farà Guanyar. 
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Els punts positius han estat l’atracció d’inversions estrangeres per a la ciutat i estatals en projectes com l 

DUSI Les Cigarreres, un gran èxit, o Alacant es mou. Reduir el deute municipal en ¼ part (35 milions). 

Fiscalització de contractes. S’ha avançat en un Catàleg de Proteccions, malgrat que va ser tombat en l’últim 

moment, deixant sense protecció centenars d’edificis. Augment de despesa social i inversió pública en un 

15%. La gestió pròpia dels impostos que fins ara recaptava el SUMA, una entitat provincial. 

Finalment Echavarri va aguantar un temps sol fins que una moció de censura l’abril de 2018 va col·locar 

al capdavant a Luís Barcala, del PP, amb els vots a favor dels dos no adscrits.  

 

ALACANT: RISCOS I OPORTUNITATS 

Repensar la ciutat.  

Alacant com a Unitat de Referències, posant en valor la desitjable heterogeneïtat, ja que desfent la ciutat 

es trenca els punts bàsics de la sociabilitat i l’urbanisme. La ciutat entesa com una intersecció dels plànols 

espacial i temporal. L’actitud depredadora sobre l’entorn sobre la seua Història nega a Alacant una 

adequada apreciació del que significa la ciutat (Ortiz). Benvinguda siga la religió turística, la ciutat 

mediterrània, oberta i cosmopolita i tot això si fórem capaços, des d’òptiques renovadores, de tornar-les en 

contra dels que ara s’apropien d’elles. Redefinir el sentit dels avantatges geogràfiques d’Alacant. 

1. Una ciutat on es recuperen els humerals, com el del Juncaret (Albufereta) o el Barranc de les Ovelles. 

L’exemple més eficient és el Parc de la Marjal de la Platja de Sant Joan, amb un pressupost de 3 milions 

d’euros reté les pluges i multiplica la biodiversitat. El del Bon Hivern (la Sangueta).  

2. Acabar amb els núvols de pols del port amb naus tancades i un cinturó verd per separar el port de la 

ciutat per introduir zones d’ombra, passeig i oci familiar. 

3. Apostar per l’educació. 

4. Tornar als baixos de la ciutat. Campoamor i Carolines han perdut gran part de la seua xarxa comercial.  

5. Cases habitables per a frenar l’èxode als barris reequilibrant els fluxos. La Condomina ha crescut massa 

i en canvi ben poc la Gran Via. 

6. Transport públic amb línies circulars com la creada a la Gran via, i que comuniquen Sant Vicent del 

Raspeig, Mutxamel, Sant Joan i el Campello) millorar l’eficiència dels carrils bus. Apostar per bicicletes  

elèctriques. 

7. Un parc públic d’habitatge amb lloguers assequibles, com passa a la plaça Amèrica. 

8. Treballar menys 

9. Deixar enrere els macroprojectes com el Parc Central, les Cigarreres o ara el Corredor Litoral, amb una 

administració precària i representants que ignoren els problemes dels ciutadans. No cal un gran procés 

per millorar la Sangueta, Rabassa, Tabacalera o el Port.  

10. Centres cívics intergeneracionals. No hi ha a la zona centre.74 
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11. El 70% de l’aigua que es fa servir als parcs i jardins de la ciutat és aigua reutilitzada, però falta reduir el 

diòxid de carbono i augmentar la massa arbòria. Echávarri ja va proposar un gran pulmó verd a 

Aiguamarga, però va quedar en no res75 

Regenerar la identitat. 

En nom de la identitat es propicien molts desastres. Només regenerant la identitat de la ciutat podrà 

aquesta rebel·lar-se contra algunes classes de domini i insuflar un pensament crític integrat en accions. Hem 

de fugir de la identitat excloent unitària i interpretar la emergència d’identitats múltiples i en diàleg. Una identitat 

assentada en els valors del civisme, pluralisme, interacció i enriquidors intercanvis. Que els individus transitem 

per universos socials diferents, sense renunciar a cap aspecte que consideren bàsics. Fer compatible la 

identitat alacantina amb altres més àmplies i sentir-nos part de la identitat valenciana. 

La pregunta principal contra el relat principal. 

Solidaritat, respecte pel medi ambient, acollida al nouvingut, protecció del dèbil... des del voluntarisme. 

Abandonar l’Alacant Triomfant com a contingut econòmic que només es va basar en el clima. De què vivim 

els alacantins? L’economia alacantina sempre es presenta com a poderosa i dinàmica, però el cas és que no 

parem de perdre posicions en el rànquing espanyol. I l’únic discurs latent és prolongar la situació actual. La 

caiguda tendencial de la rentabilitat econòmica global de la ciutat contrasta amb l’enriquiment 

d’alguns. Crisi industrial a la província. El model determinant és l’immobiliari (insostenible 

territorialment i mediambiental).  
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La ciutat de servicis en la societat del coneixement. 

Alacant ciutat de servicis. Més del 75% de la mà d’obra està al sector serveis, igual que a d’altres capitals 

de província amb un mínim pes demogràfic: turisme, oci, comerç, serveis bancaris, professions liberals i 

servicis públics. 14,54% d’autònoms, 7 punts per sota de la mitjana espanyola. (Comerç, restauració, 

hostaleria i reparacions 49,56%, Institucions financeres, asseguradores 13,60%; construcció 10,06%... De les 

10 primeres empreses en volum de venda de la província, 6 tenen la seu a la ciutat i d’elles 4 estan directament 

relacionades amb la construcció o el sector immobiliari (1a i 3a) i les altres dos a la distribució i el metall. Però 

a nivell autonòmic, la 1a alacantina és la 27a valenciana, la 2a és la 42a i la 3a la 60a. De les 500 primeres 

empreses valencianes només un 5% tenen la seu a Alacant. En realitat les majors empreses segons el 

nombre de treballadors són la universitat i l’ajuntament. Hi ha una incapacitat de la ciutat per a adaptar-

se al terciari avançat.  

Bon clima, prop del mar, conectabilitat potencial amb espais econòmics dinàmics, proximitat de pols 

d’atracció, la OAMI o una UA consolidada. Una disposició favorable als canvis culturals que suposaria la 

incorporació de la ciutat a l’economia del coneixement. Però Alacant sola no podrà aconseguir la faena de 

reformular els seus designis econòmics. Ni molt menys els nostres empresaris. El problema és com superar 

el model d’enriquiment ràpid i l’estructura de por al canvi. Els dos es neguen a l’arribada de més visitants 

des d’Algèria a voltes d’apreciar la creixent importància de la relació amb el nord d’Àfrica. Prefereixen 

continuar amb els pedaços de subsistència. L’economia alacantina està en perill per por al risc. 

Menys mercat, més mercats. 

En Alacant conviuen múltiples fonts de riquesa, però molt poques són capaces d’incidir en el disseny i en 

el futur de la ciutat. Només el sector immobiliari està en situació de propiciar alteracions notables en la 

trama urbana, condicionar dotacions, pressionar als poders públics i extorsionar la ciutat amb 

l’amenaça de l’atur. Alacant depèn d’un mercat que arrossega ineficàcia i opacitat, permet la precarietat i 

l’especulació. Creixement urbanístic projectat és el de ciutat extensa que trenca l’essència del comerç 

tradicional i incideix en la degradació d’algunes zones urbanes. 

Sembla necessari promoure una cultura urbana de qualitat, crear i difondre nous mercats i diversificar 

l’activitat econòmica. Reconvertir la dinàmica immobiliària-urbanística cap a la rehabilitació d’espais, soldar 

els descosits actuals, prescindir de les macroactuacions gegantines, extremar les restriccions 

mediambientals i promoure un creixement equilibrat. Millorar les mesures er a assegurar la 

transparència en les concessions i en els controls posteriors. (vindrà una conselleria de Transparència i 

el programa SATAN). Prohibir noves grans superfícies i reprendre els projectes d’impuls general del 

petit comerç i la regeneració d’espais urbans. El turisme aporta riquesa però s’enfronta a un creixement 

desmesurat, espais semibuits la major part de l’any i una saturació indesitjable en l’altra. Els nous espais d’oci 

contribueixen a desertitzar el Centre i a generar sobreabundància de baixa qualitat, inseguretat, soroll... 

Alacant en un escenari de xarxes. 

Ha d’aprendre a funcionar en xarxa i deixar de ser receptora passiva de dinàmiques alienes que produeixen 

una pèrdua de textura ciutadana, engolida per una dinàmica globalitzant que per el seu caràcter exportador i 

pateix els efectes de la deslocalització. Absència d’una productivitat basada en la tecnologia i la creixent 

reducció del monocultiu turístic que, esgotat el de litoral, passa a ser residència d’europeus jubilats.  



La connectivitat (AVE, aeroport i port) se sol referir a turistes, charters i creuers, però no hi ha una 

reivindicació sobre: 

 el corredor ferroviari de l’Arc Mediterrani (Cadis-Girona, 37% població – 44% PIB i 

exportacions), 

 Apropar i connectar Madrid i Alacant amb l’AVE i limitar-la a allò turístic o la segona residència 

a voltes de crear empreses complementàries.  

 o el portuari de mercaderies,  

 establiment de vols internacionals regulars amb les capitals econòmiques. L’enllaç amb l’Altet, 

millora de carreteres i ampliació de l’aeroport continuen congelats. (hui hi ha un projecte per 

construir la segona pista, però és molt criticat pels efectes sobre el medi ambient) 

 Atansar-se al Nord d’Àfrica, Marroc i Algèria, per a l’exportació i inversions turístiques, 

immobiliàries o de servicis.  

 Reforçar la cooperació econòmica amb Elx, millorar les xarxes telemàtiques o la constitució 

d’un pol de I+D+i a la ciutat, al voltant de la Universitat.  

El problema és que la paraula Alacant no evoca en cap gabinet d’anàlisi un valor més enllà del 

vacacional 

Un altre Alacant dins el País Valencià. 

Primer s’ha de construir una mancomunitat forta i construir aliances al voltant de projectes 

econòmics, mediambientals, de servicis o culturals. Requereix també proximitat amb Elx. I la paraula 

clau és generositat, renunciant a la presumpció jeràrquica. Alacant seria la més beneficiada d’un mercat 

molt poblat que podria diversificar el teixit productiu, innovació i logística, afavorint al mateix temps altres 

comarques. Revalencianitzar Alacant, promoure l’ús del valencià (projectes com Alacant pel Valencià, el 

Tio Cuc, la Cívica, la plaça del llibre en valencià...) la seua història compartida, la presència de la cultura 

valenciana en Alacant. També és necessari la presència de polítics alacantins a les institucions valencianes 

(Manuel Alcaraz, conseller de Transparència des del 2015, o Rafa Climent en Economia) i polítics en Alacant 

capaços de dir alguna cosa en nom de la construcció sencera del País Valencià (a partir del 2015 Compromís 

serà el principal defensor del País Valencià) 

Replantear-se radicalment les relacions amb València oblidant el model tradicional de queixa/greuge, 

modulat pel partidisme de governs municipals i autonòmic. Alacant no pot avançar a València, sinó aportar 

les diferències en benefici mutu. València pot ser la locomotora i Alacant un vagó de primera i no de cua. 

Convertir-se en un actor de la construcció de l’Arc Mediterrani incorporant-se amb la pròpia Euroregió 

amb importants funcions per ser nexe amb el sud i centre peninsular i ocupar un lloc privilegiat en les 

relacions amb el Magrib.  

Però hi ha tres factors en contra: deute acumulat per la Generalitat; pèrdua de consideració en els objectius 

de la UE i determinades pràctiques econòmiques corruptes. Moltes decisions han de passar per Madrid i a 

voltes per Brussel·les.  

 



Recuperar el centre i el mar 

Un Centre vigorós i comprensible (obert) a la ciutadania. Tots els plans per revitalitzar el Centre pateixen 

idenfinició i incoherència (l’últim és el pla de peatonalització per al Barri Nou i Sant Francesc) intentant arribar 

a objectius contradictoris entre sí. Limitar l’ús de vehicles a motor als veïns només, jerarquitzar d’espais. 

Revitalitzar rejovenint-lo, fixant la població i atraient de nova, acabant amb els habitatges buits i dinamitzar 

l’espai creant comerç als baixos. Generar obligacions en les concessions de llicències d’obra en alguns barris 

per tal que inverteixin en el Centre, destinar un percentatge dels ingressos... subvencions i préstecs per a 

rehabilitació de façanes, paviments, mobiliari urbà. Recorreguts senyalitzats per a interpretar la història i 

urbanisme de la zona. Fer del Centre una targeta de presentació de la ciutat. Generar un model 

Guggenheim. Un Palau de Congressos a la Sangueta per generar events. (El Consell del qual Alcaraz forma 

part des del 2015 va tombar eixe projecte). 

Eix Litoral Cultural: Sud-Nord: la llotja, Aula de Cultura de la CAM76 (la Fundació CAM posseeix uns fons 

i llegats documentals molt importants de Gabriel Miró, Óscar Esplà i Emili Varela. Compromís vol crear un 

museu a l’Hospital del Rei, actuals dependències de la Guàrdia Civil), Seu Ciutat Alacant, Casino, Col·legi 

d’Arquitectes, Sala d’Exposicions de Bancaixa, MUBAG, Casa de Cultura i ascensors del Castell. Ací podríem 

incloure el Teatre Principal, el Museu de l’Assegurada i el Casc Antic, Ajuntament i Casa de la Festa. Més al 

Sud podem incloure la Casa del Mediterrani (Estació de Benalúa), l’institut Juan Gil-Albert a la Casa Bardín i 

l’edifici de Correus.  Ens recorda la simbiosi entre la ciutat i el mar. Requereix la posta en valor d’espais 

públics pròxims als centres, recorreguts animats... pluralitat d’espais, intercanvi d’experiències, oferta 

cultural... 

Un Eix interior: Castell de Santa Bàrbara, MARQ, Cigarreras, ADDA, Castell de Sant Ferran. Es pot sumar 

en un futur incert la Comandància de la Guàrdia Civil i diversificar un eix transversal cap al Teatre Principal.  

Contra la resignació històrica. 

Recuperar la memòria contra les estratègies de l’oblit, funcionals per a uns pocs 

Conservar i Regenerar. Revitalitzar i salvar l’estètica 

Història de mestissatge. Alacant terra d’immigració per a integrar l’actual onada migratòria i extirpar la 

xenofòbia que troba aliment en la ignorància.  

Memòria del treball. 

Història i Naturalesa. Patrimoni des de les muralles als baluards, les Torres de l’Horta. Alqueries, assuts 

i altres sistemes de reg. El paper de l’Horta en la nostra identitat. La cultura del vi (arqueològica), relacions 

camp-ciutat, pantà de Tibi, ... 

Memòria històrica. Alacant com a final de la guerra i porta de l’exili. El camp dels Ametllers, els refugis 

antiaeris (Sèneca), la Britànica... 

Espais per a la història, espais per al civisme. Consorci per a la Història. Casells, Tabarca, un Museu 

de la Ciutat (proposa la Comandància de la Guàrdia Civil) 
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Alacant: ciutat universitària. 

La UA és el principal element de potencial transformació del que ha disposat Alacant des de la Guerra 

Civil. Ha de ser un actor rellevant en les xarxes locals no subjecte a combats partidistes. Va néixer i va estar 

dècades formant les seues estructures i professorat. Quan ja estava en condicions d’obrir-se al seu entorn 

va patir l’atac ferotge del Govern de la Generalitat (Medpark). I la societat alacantina, en general, li va 

donar l’esquena capitanejada pel PP i un empresariat incapaç d’apreciar els avantatges que ofereix la 

UA. La majoria dels alacantins no ha visitat mai el campus. Hui els atacs han cessat, però no hi ha molta 

col·laboració, més enllà de l’obertura de la Seu Ciutat d’Alacant al Centre Històric o generar cultura des del 

Paraninfo, el MUA, la Universitat d’Estiu Rafael Altamira, els cursos de la Universitat Permanent o els intents 

de crear el Parc Científic que no paren. A més de ser el Campus un parc-museu d’arquitectura i escultura. 

Proposta per recuperar l’Edifici de Correus com a seu UA, biblioteca Pública Universitària oberta 24 hores al 

dia, amb cafeteria, botiga, sala d’Exposicions... generant al seu voltant, proper a la Sede, d’un Espai Urbà 

Universitari. Constituir la Càtedra Alacant per estudiar i promoure la realització de Tesi Doctorals, enquestes 

i anàlisi qualitatius, atorgar premissa investigacions.  

Ciutat polifònica. 

La cultura és el resultat entre la negociació col·lectiva entre necessitat i llibertat. El paisatge urbà recrea 

les relacions socials. Alacant viu entre el cosmopolistisme i la incapacitat productora. La ciutat ha de tornar  a 

recuperar el sentit històric i respectar-se a sí mateixa, superant el folklorisme devaluat. La cultura de qualitat 

no pot deslligar-se de la qualitat urbana en el seu conjunt. En la ciutat no solament existeixen les 

facilitats per a buscar i trobar, sinó també la de trobar sense buscar, utilitzant la casualitat. Una 

emergència i la seua inclusió en altres realitats culturals per una millor integració dels immigrants i aprofitar la 

pluralitat. Atançar les nostres expressions culturals (lingüístiques, lúdiques, convencionals) als nouvinguts i 

que ells puguen proposar i decidir, comprendre i ser compresos. La cultura pot ser un pont cap a la immigració. 

Ser un pont Europa-Magrib.  

Revaluar les relacions entre oci, economia i cultura. L’oci mercaltilista no pot cobrir totes les 

necessitats. Generar fórmules alternatives d’oci alliberades del mercat. Iniciativa pública + informal i 

autogestionada, on s’estimule la petita empresa de promoció cultural. Posar en pràctica un mercat 

d’idees on poden contribuir les institucions públiques i el mecenatge.  

Renovar les senyes d’identitat de la ciutat, renovar els espais degradats, promoure el coneixement, accions 

culturals. Rejovenir la ciutat gràcies a la immigració que ha de reflectir-se en l’estil de vida de la ciutat. 

En alguns llocs pot suposar problemes, però també revitalització cultural.  

Alacant ciutat de la Festa. Les Fogueres com a Relat Principal. Acabar a l’espessa capa de protocols 

de la casta de festers que s’han apropiat de tot el calendari i la diversió. Desfasada i classista. La festa 

en Alacant es redueix al botellon, soroll, trànsit i brutícia. Les festes ja no són populars ni tradicionals perquè 

el poble ha no és protagonista. El foguerer representa la quintaessencia  del bon alacantí. 

El retorn de la política: projectar la ciutat. 

Una ciutat sense política, com a condició i efecte del seu lliurament als mercats principals (poder 

econòmics, Ortiz). Requereixen de la voluntat i els instruments que únicament una política clara, transparent 

vigorosament democràtica, poden aportar. Els poders econòmics impedeixen la intervenció ciutadana i establir 



xarxes que propicien consensos. Recuperar l’espai públic. Dirigir no és manar: és la clara diferència entre la 

legitimitat de les majories electorals i el decisionisme que exclou el discrepant i impedeix que alternatives 

arriben al debat. Dirigir hauria de ser consistir en generar instruments entre els objectius i els mitjans. Planificar 

és coordinar, domar el calendari, convocar suports i definir prioritats. Evitar problemes mediambientals o 

prevenir problemes de convivència. Els Plans Generals d’Ordenació, massa presoners d’allò tècnic i 

susceptibles de ser violats a la pràctica (PGOU, PAUs) Plans estratègics locals... Aportar transparència... 

recuperar els consensos estratègics, definir línies mestres en la relació entre govern i oposició.  

 

 

El retorn de la política: el paper de la societat civil. 

Reactivar la societat civil, respecte i reconeixement a la multiplicitat d’actors, des dels mitjans de 

comunicació a la Universitat, associacions empresarials, de comerç, veïnals, festeres, col·legis 

professionals... S’articulen en el plànol horitzontal entre grups i verticals entre ells i el poder municipal. La 

participació ciutadana, anul·lada per pràctiques manipuladores, ha d’obligar als governants a 

realitzar polítiques de proximitat que escapen als influxos dels poders privats. Participació en els 

projectes urbans (com ha fet el PP amb el projecte de peatonalització del Centre en 2019). Una carta de la 

ciutat que introduixca  compromisos, autolimitacions del poder i mecanismes participatius. Fors públics de 

debat, bústia electrònica, auditories, comissions amb participació de representants qualificats de la societat 

civil. Presentació pública del projecte obert a debat... Jurats ciutadans, consultes populars Creació del 

Defensor del Veïnatge. 

Pacte per la solidaritat i igualtat. Sostenibilitat (preservació mediambiental, paisatgística, mobilitat i 

creixement econòmic). Intergeneracional (regenerar patrimoni i nous espais de centralitat on puguen 

participar joves imajors). Modernització.  

Per un nou bloc social alternatiu. 

 

 

  



ALACANT ESPECULACIÓ 

Aquesta és la meua visió d’Alacant, contraposat el text de Manuel Alcaraz, publicat el 2005 i l’Alacant de 

hui, gairebé 20 anys després.  

L’ànima alacantina es basa en la indiferència, l’apatia i la inconstància (el menfotisme)?  

Indiferent davant l’oblit de la nostra història, la nostra llengua valenciana (fins al punt que hi ha gent que 

afirma que Alacant no ha format part de l’àmbit lingüístic valencià, o simplement s’oposa frontalment a la 

recuperació lingüística). Indiferent amb la destrucció del nostre patrimoni, monumental i urbanístic, rere la idea 

que el “dasarrollismo” només era possible destruint primer o simplement oblidant “lo vell”. “La memòria no va 

més enllà del que abasta la meua vida”. Apatia perquè ningú creu necessari protestar davant aquest oblit, 

d’aquesta destrucció del nostre passat. Inconstància perquè tots els projectes no tenen continuïtat, és una 

faena que funciona a pedaços. Una ciutat que prescindeix del seu passat i es reinventa amb cada nova 

legislatura. 

El “desarrollisme” ha estat vist com l’èxit econòmic quan en realitat era una font d’enriquiment ràpid basat 

en el totxo i el ciment, i el turisme, que s’afegeix a la necessitat constructora, on qui se n’aprofita de veritat 

d’eixe enriquiment són els grans empresaris, les entitats financeres i alguns polítics que han acabat davant la 

justícia. La resta de la població se n’anava endeutant. La desconstrucció de la ciutat consagra desigualtats i 

debilita les xarxes de convivència i sociabilitat, i de retruc, la possible organització de la protesta.  

La destrucció del Raval Roig, la construcció del Melià van trencar la relació entre la Ciutat i el mar que 

hui en dia encara existeix amb l’Explanada o el parc de Canalejas. La construcció de la caseta de Turisme 

on havia estat la Comandància de Marina.  

Només s’ha salvat Tabarca, per la seua insularitat, i el Casc Antic, pel seu oblit. Segurament el buc insígnia 

d’eixe “desarrollisme” és l’hotel Sol, un gratacel a dues cares, salvades les altres dues pels seus mosaics que 

ja són un símbol de la ciutat, al qual van seguir uns altres. La crisi global del 2007-2012  va arrossegar moltes 

famílies (endeutades i que quedaven a l’atur i veien com perdien els seus habitatges), les entitats bancàries i 

moltes empreses. Van sobreviure els grans, els mateixos que hui en dia tornen a revifar l’economia del totxo. 

Una economia que amenaça zones verdes com per exemple Aiguamarga.  

No s’ha entès que “desarrollismo” i modernitat no és el mateix, que es pot construir i modernitzar, però 

també rehabilitar i restaurar. El pes de la Història és quasi inexistent entre la població, no és necessària, més 

si tenim en compte que la ciutat passà de 100.000 habitants el 1939 als 219.553 el 1975, amés durant el 

franquisme. La nostra història no era la dels nouvinguts. Oblidem els nostres grans alacantins, oblidem la 

nostra història comuna amb el poble valencià o la Corona d’Aragó (sovint fem servir l’excusa de la línia Busot-

Biar, o la Governació d’Oriola) i assumim com a pròpia la espanyola (que ho és també, en part). L’amnèsia es 

demostra per exemple el tancament de la sala d’Investigadors de l’Arxiu Històric Provincial d’Alacant al maig 

de 2019. Oblidem el patrimoni, i el perdem, com el de Miguel Hernández, el d’Azorín, Óscar Esplá, Jorge 

Juan, Gabriel Miró... dipositat en diferents llocs, com la Fundació CAM (Compromís el vol recuperar d’eixe 

oblit i fer un museu a l’edifici de la Comandància de la Guàrdia Civil. 2019) 

La continuada degradació del Barri o el Centre. La reconstrucció de la plaça de Balmis per convertir-la en 

allò més gris i impersonal el 2013, o el que va passar amb l’edifici Alberola als anys 60. La construcció de 

l’Oficina de Turisme trencant la vista sobre la Casa Carbonell i cap al Castell de Santa Bàrbara des del port, 



on havia estat la Comandància de Marina. L’ocultació de la façana de l’Estació de Renfe, la més antiga 

conservada a Espanya, a voltes de fer com el que s’ha fet amb la de Múrcia. La salvació in extremis dels 

habitatges d’Heliodoro Madrona. O l’intent de rescat actual de “la Britànica”, en paraules dels experts, una joia 

del patrimoni industrial espanyol. Oblidem l’edifici de Correus, abandonat al seu destí. 

Amaguem els nostres monuments, com la font de la Plaça dels Estels, el monument a Maisonave. Només 

destaquen la plaça de Gabriel Miró o el Panteó de Quijano, entre més. La façana de l’ajuntament d’Alacant 

és d’un bell barroc, però la plaça que l’acull és d’allò més freda i lletja, entre els edificis d’estil “casticista” que 

la tanquen i el gran buit per plantar la Foguera Oficial. Molt assemblada a la plaça de la Muntanyeta, (tot i que 

en aquest cas, li trobe un nosequé) 

S’ha reaprofitat amb molt d’èxit l’antic Hospital Provincial (MARQ) o l’edifici de les Cigarreres (inacabat el 

projecte), la presó de Benalúa (amb més desencert potser, convertida en el jutjats). Es pot fer el mateix amb 

el cinema Ideal, amb la Casa de Socors, amb l’edifici de Correus, potser amb la Comandància de la Guàrdia 

Civil (Hospital Militar del Rei) i és cert que el Barri està canviant i que s’està obrint a un tipus d’oci molt diferent 

del que hi havia fa 20 anys. Hotels amb encant, alguns de 5 estrelles, botigues, gastrobars, restaurants d’alta 

cuina... 

El Centre i les noves centralitats. 

Mostra un dualisme entre abandó i opulència, amb una turistificació que està generant dinàmiques molt 

perilloses amb el creixement d’apartaments turístics, gentrificació comercial amb el desplaçament per part 

de franquícies dels comerços tradicionals. Un impacte extraordinari i molt accelerat. Les zones més 

antigues són les que mostren més problemes amb el “neodesarrollismo” actual. Es tracta d’una zona que 

els alacantins només visiten si és per mostrar-la a algun visitant, però no per al seu passeig rutinari (senyal 

que encara resta una certa autoestima col·lectiva). Malgrat que està coneixent un reviscolament, moltes 

àrees del Centre Històric han tingut o tenen difícil atreure activitats comercials tradicionals perquè es 

mostra com un territori fosc, brut i insegur i en molts casos només hi ha oci nocturn que allunya la població 

i els negocis pels problemes de sorolls, brutícia i inseguretat (baralles, drogues, alcohol, etc.). 

Una ciutat que s’autodefineix com a comercial, va perdent el comerç tradicional en favor de 

macrocentres que repeteixen un darrera l’altre els mateixos esquemes, gran superfície, botigues diverses 

associades, restauració, oci, cinemes... Si el Centre falla, sorgeixen nous llocs d’encontre. S’ha anul·lat 

l’espai públic amb l’absència de places públiques o comerços als nous barris emergents i s’han generat 

d’altres al costat d’eixes grans superfícies i centres d’oci que obliguen als desplaçaments amb vehicle.  

La manca de parcs i espais verds és precisament un problema que Alacant arrossega des de fa 

dècades: disposa de Canalejas, el Benacantil, el parc Lo Morant. El Palmeral aïllat com està, el Tossal, 

encara inacabat i que hui en dia és vist encara més com un obstacle que com un nexe. L’Ereta, de gran 

qualitat però inaccessible per a una part de la població. El parc PAU5, és d’una gran bellesa, a prop del 

Marjal, una infraestructura per a regular l’aigua de les pluges convertida en espai verd, o el del Campus de 

la UA. O el projecte del parc PAU2 o Nou Sant Blai, que configuraria un espai de 20.000 m2 o el Parc 

Central que ha de sorgir amb el soterrament de les vies del tren, o l’oblidat projecte de la Serra Grossa i 

les noves idees per a Campoamor. Tot això afegit a la proposta d’un cinturó verd que envolti Alacant i on 

s’haurà d’incloure entre més, el Corredor Litoral que aniria a peu de costa.  



La Festa 

Deixant de banda la Setmana Santa Alacantina, podem parlar de la Santa Faç, no hi ha una pràctica 

religiosa envers la Santa Faç, tot es limita a la processó que es fa després de Setmana Santa, però es manté 

dins de l’ideari alacantí veient com, més o menys, tots els partits van reaccionar davant la possible eixida de 

les religioses del convent (de fet van marxar durant quasi dos mesos). 

El “tardeo”, un problema relacionat amb la nova demanda de la societat que prefereix eixir a la tarda i poder 

dormir d’hora. Provoca l’ocupació de part del Centre alacantí i amb això brutícia, soroll, increment de la 

terciarització especialitzada en oci i restauració. La por a que l’increment de zones de vianants estenga el 

problema i, el que podria ser un benefici als ciutadans, siga vist com un possible problema. A més de la por a 

no poder arribar als llocs amb el cotxe. 

Turisme 

Una ciutat que no és turística, que ha destruït patrimoni urbà i paisatgístic a canvi de construir blocs de 

pisos per poder vendre, llogar o fer hotels per acollir el turisme. Un turisme de sol i platja. Però incapaç 

d’atreure un turisme cultural, principalment perquè la cultura a Alacant no ha estat potenciada mai. Una ciutat 

bruta, sorollosa i amb un cert nivell d’inseguretat, aquesta és la targeta de visita de la ciutat. Considerada, 

pels seus propis veïns, com la 2a ciutat més bruta d’Espanya, i no és un problema de clima, perquè Elx es 

troba entre les millors valorades. Acusacions als serveis de neteja, però no només, hem de pensar que som 

els propis alacantins els que maltractem, embrutem i descuidem la nostra ciutat. Els alacantins no estimen la 

seua ciutat perquè no la consideren seua, no la veuen com una construcció col·lectiva que han de cuidar. 

Falta consciència social i sobra egoisme.  

De fet Benidorm disposa de 6 vegades més places hoteleres que Alacant. Per viatgers és la 7a província, 

o la 10a en nombre d’hotels, o la 32a en turisme rural. No és doncs una ciutat turística, sinó un lloc on es fan 

importants negocis turístics sotmesos a notables desequilibris. El nombre de creuers no és abundant encara 

i la major part dels turistes hostejats en altres poblacions, quan venen a la ciutat visiten el Castell de Santa 

Bàrbara o els grans magatzems.  

No tenim Palau de Congressos, ni al Benacantil, ni a la Sangueta. Tenim un ADDA que pot servir de Palau 

de Congressos, però també el Col·legi de Metge disposa d’instal·lacions apropiades. No obstant això no se 

n’aprofiten. Seria un “turisme” que aportaria beneficis a la ciutat, normalment gent de major poder adquisitiu i 

amb major nivell cultural. Però, com l’hem d’atraure amb una ciutat bruta, insegura, sorollosa i urbanísticament 

desconjuntada? I en aquest sentit convé recordar com la Generalitat amb Zaplana va tombar el Parc Científic 

i Tecnològic de la UA, malgrat que ara hi ha moviments a favor de reactivar la idea. 

Que aportem al turisme cultural? Una ciutat que no ha respectat la seua història, un barri antic en procés 

de recuperació actualment, un Centre que llangueix. Un Teatre Principal que acumula pèrdues. Un Teatre 

Arniches que ha decidit apostar per la cultura valenciana i l’ha posat en el punt de mira de Vox. Les Cigarreres, 

aclamat per tots com el gran èxit de la DUSI Alacant i en el què tots aposten per fer créixer , sumant-lo dins 

d’un eix que va del Castell i el MARQ amb un carrer econòmic i referencial com Alfons el Savi, a prop de 

l’ADDA i al que diferents partits polítics volen incloure la Comandància de la Guàrdia Civil (uns com a Museu, 

altres com a centre cultural...). l’ADDA, el MACA, el MUBAG, la Llotja, que s’ha de vincular per proximitat amb 

la Casa del Mediterrani, a l’antiga estació de Benalúa. A tot això es vol afegir el Cinema Ideal, un edifici dels 



anys 20, juntament amb la Casa de Socors com a equipaments i oficines dins de l’àmbit cultural. La 

recuperació del Real Liceo Casino... 

Ciutat Aïllada. 

Som una ciutat aïllada. Aïllada de l’Eix Mediterrani, del País Valencià, de Múrcia, amb la idea que la nostra 

connexió exterior natural és Madrid (menys ara que ha està assentat el model autonòmic). Però aïllats també 

de la província, amb un sud que pensa més de cara a Múrcia, un Nord que mira a València, un ponent que 

mira a Castella i un centre que no troba cabuda ni referència en Alacant, que amb prou faenes es relaciona 

amb l’àrea metropolitana i viu d’esquenes a Elx, el gran centre econòmic (industrial i agrari a 25 minuts de la 

ciutat). S’assenta com a ciutat burocràtica, de comerç (cada colp més a base de grans superfícies), serveis 

sanitaris i educatius. Confiant en la necessitat que té l’entorn de vindre a Alacant en algun moment. Confiant 

en el turisme de sol i platja. Confiant en el turista de Madrid que arriba amb la connexió amb l’AVE. Una ciutat 

aïllada per la manca de l’Eix Mediterrani ferroviari que connecte ciutats, ports i aeroports i que ens allunya de 

València, Barcelona, Perpinyà i França per una banda; i de Múrcia fins Cadis per una altra. Sense vols regulars 

amb ciutats econòmiques del món, més interessada en portar turistes.  

Una economia que va caient. La província ja ocupa la 19a posició el 2018, quan el 2001 ocupava el 9è, 

basada en el marbre, el calcer i l’agroalimentària. El turisme és el gran negoci de la costa, però no de l’interior 

i això enforteix l’efecte crida, buidant les comarques no litorals. El Parc Científic i Tecnològic que ara torna a 

impulsar-se podria crear places de treball, sumat a la possible Ciutat Digital, que es podrà fer a l’antiga Ciutat 

de la Llum. 

Alacant ha renunciat al valencià i la valencianitat. L’antivalencianisme és un sentiment de gelosia i greuge 

que ha servit a les elits per a consolidar la seua carència d’iniciativa. València no té la menor intenció 

hegemònica sobre Alacant, entre d’altres coses perquè ignora la llunyana Alacant. Però ací basta amb 

esgrimir el fantasma de València per a aconseguir els mateixos objectius que els blavers a València. Igual 

que València es queixa de l’infrafinançament per part de Madrid, el cas és que Alacant rep del Consell el 

26,02% de les aportacions, quan Alacant aporta el 34,1% del PIB i té el 36,8% de la població (2019). La 

tendència centrífuga de l’alicantinisme. La frase “València s’ho vol endur tot” o “Puta València era un reclam 

per arrossegar les masses. Hui que semblava apaivagat, trobem que ha revifat precisament amb els governs 

del Tripartit a Alacant i del Botànic al País. Alacant està al País Valencià, però no se sent part del País.  

El valencià està en plena caiguda. Ha augmentat el coneixement entre els joves, però el seu ús real cau 

per moments. Renunciar a una llengua no és contribuir al cosmopolitisme de la ciutat. És atacar-lo. Hi ha 

entitats que el defensen. Compromís i EUPV, ara Guanyar o Podem, ERPV. Tenim la Cívica, tenim el Tio 

Cuc... 

Ciutat Cosmopolita? 

Alacant és una ciutat cosmopolita o pel contrari vivim en un esplèndid aïllament degut a la mateixa crisi 

d’identitat que provoca inseguretat. La ciutat va créixer en un 80% entre 1960 i 1975. En una ciutat amb 

una identitat en crisi no van tenir problemes en integrar-se, només calia vestir de foguerer, anar a veure 

l’Hèrcules o anar a la Santa Faç. Immigració d’origen castellà majoritàriament. A partir dels 90 el creixement 

de la immigració estrangera és 134 voltes més gran que la població espanyola. El 2004 representa el 10% 

(majoritàriament llatinoamericana 47%, amb equatorians i colombians al capdavant. El magrebins a penes 



superen el 13,6%). Ocupen els treballs que no volen els espanyols, sovint mal pagats i inestables, vivint 

als barris que els alacantins abandonen i que ja fa temps que es troben en la marginalitat. Habitatges 

envellits i moltes voltes sobreocupats, representant nivells de precarietat que repercutiran negativament 

en la seua assimilació. També pateixen la precarietat en l’oferta pública en sanitat i educació i la dispersió 

d’accions d’assistència social descoordinades que no ajuden a la seua integració i cohesió ciutadana. Els 

immigrant suposen una renovació cultural, una aportació econòmica i rejovenidora de la ciutat i recorda 

que vivim en un món globalitzat i cosmopolita. La crisis 2007-2012 va afectar especialment aquest sector 

de la població, més vulnerable per ingressos i per manca de xarxes familiars d’ajuda. Molts havien comprat 

immobles i també van ser els primers en patir els desnonaments. El 2018 suposa el 12,16% (són xifres 

relativament baixes si les comparem amb altres zones de la pròpia província com el Baix Segura, o les 

Marines) i ara sí, els magrebins suposen una gran majoria (una mica més del 25% del total d’estrangers) 

col·lectius fortament presents a d’altres zones de la província, com són els britànics, a Alacant són pocs. 

Els invisibles. 

Immigrants, gitanos, persones sense llar, gent gran, en especial dones, sense protecció, joves sense 

faena, prostitutes, aturats de llarga durada... tendeixen a concentrar-se en determinats barris. La Colònia 

Requena destaca amb un 46,72% d’estrangers, Virgen del Remedio amb un 32, 61% o el Barri-Santa 

Creu-Ajuntament amb un 28,2%. Campoamor, el Pla, Carolines, Campoamor, los Ángeles, 400 Viviendas, 

lo Morant, Juan XXIII, Sant Gabriel. Els barris que acumulen les pitjors rendes el  2019 (-15.000€) són 

Verge del Remei, Palamó, el Nou Alacant o Carolines. 

la població més jove es trasllada a les zones d’expansió de la ciutat per viure en “condominis” (tancats 

amb reixes i vigilància privada on s’aïllen de la ciutat) o els pobles de la comarca. Garbinet, Albufereta, 

Sant Joan i Cap d’Horta (zones de platges) són els principals receptors (més del 140%) que presenten les 

majors rendes (+30.000€) juntament amb la zona Centre (Eixample). La ciutat veu com el territori es va 

especialitzant per zones monofuncionals (residencial, oci, treball) cada cop més allunyades de les àrees 

centrals que es van degradant. Provoca la necessitat del vehicle privat per traslladar-se, segregació social 

i desviament d’iniciatives i recursos públics cap a zones en expansió, renunciant a la regeneració i 

rehabilitació dels espais centrals i enquisten fenòmens d’empobriment més o menys difusos (endeutament 

familiar, caiguda del valor de l’habitatge en moltes zones i desaparició progressiva del petit comerç). La 

desaparició dels espais centrals de població autòctona que va essent substituïda per població nouvinguda 

afavoreix la crisi d’identitat dels barris més antics, al temps que els barris nous no l’han adquirida, 

d’identitat.  

Una ciutat sense política 

La ciutat ha estat per als seus governants un negoci privat amb alguns actors de la economia local que 

s’imposen a una majoria de silenciats. El PSOE va guanyar les primeres eleccions municipals, governant 

gràcies al suport del PCE. Heretaven una dinàmica “desarrollista” vista com a èxit econòmic i que malgrat 

els intents, no es va poder aturar del tot. Problemes amb el trànsit i una erràtica, tímida i inconstant 

conservació del Centre. Només apuntar èxits en educació, serveis socials, sanitat, neteja, sanejament, 

seguretat. La revitalització de l’avinguda Maisonave. 



El PP arribà el 1995 gràcies als escàndols de corrupció i terrorisme d’Estat del PSOE. Autoritari, 

apartant o castigant el discrepant i premiant al client (enfrontat a Associacions de veïns, premsa o la UA), 

acabant delegant les seues decisions en el mercat, beneficiant-se d’un cicle econòmic favorable, amb 

descens de l’atur i dels tipus d’interès. Desarrollismo de totxo i macrocentres comercials o d’oci configurant 

xarxes clientelars i irregularitats que eren tolerades o corregides a posteriori. Especuladors i depredadors 

del territori, guiant la política en urbanisme o la desaparició d’espais verds, accentuant així la crisi de l’espai 

públic. Un oligopoli ocupant un lloc d’avantatge al mercat, amb posicions o informació favorable, 

presentant-se després com a benefactors de la població. Davant això no hi ha una protesta general. 

El 2009 Alperi és acusat de prevaricar a favor d’Ortiz. La seua successora Sonia Castedo, que durà en 

el càrrec fins la seua dimissió el 2014, està imputada en dues causes del cas Brugal i una altra pel cas 

Rabassa. Delictes de suborn, tràfic d’influències i revelació d’informació privilegiada, rebre regals. Una 

actuació urbanística il·legal a Benalúa. I al darrere, Enrique Ortiz, imputat en el cas Brugal, el cas Rabassa 

amb el seu paper del socialista Ángel Franco. El Cas Gürtel. El 2015 era posseïdor de 3 dels 4 principals 

contractes amb l’ajuntament d’Alacant (recollida de les escombraries (molt criticat pel seu blindatge i 

escassos resultats) manteniment del cementiri i neteja de col·legis i dependències municipals). Va 

multiplicar per 5 els actius del seu imperi empresarial i és propietari del 70% del sol a Alacant. 

L’arribada del Tripartit a l’ajuntament i del Botànic al Consell el 2015 va suposar la paralització de l’ATE 

(Actuació Territorial Estratègica) d’Ikea (el comerç tradicional no s’oposava a Ikea, sinó al macrocomplexe 

comercial que anava annexat). El tripartit va estar dominat pel desacord entre els socis. Problemes pels 

horaris comercials, els contractes municipals amb Ortiz (malgrat que assenten les bases per evitar que es 

torne a presentar de manera unilateral. La incapacitat per regular el “Tardeo” Però els problemes entre 

socis van començar per l’ascens de dos assessors a directors generals amb l’oposició dels socis. El continu 

enfrontament amb Guanyar, les negociacions dels pressupostos. L’acomiadament improcedent de la 

cunyada d’un càrrec del PP i finalment el cas del fraccionament de pagaments que primer va deixar sense 

suports al PSOE i finalment una moció de censura va fer fóra a Echávarri el 2018. El fallit Catàleg de 

Proteccions o la reforma del PGOU, inclosos els retards per acabar la Via Parc i el Parc Central. 

Però s’han fet coses bé, la DUSI les Cigarreres, Alacant es mou, reduir el dèficit de la ciutat en ¼ part, 

fiscalització de contractes. Augment en despesa social i inversió pública i una millor gestió dels impostos 

que fins ara recaptava el SUMA. 

El 26 de maig el PP guanya les eleccions i el bloc de dretes pot governar-la (amb ajuda de Cs)  

 

 

 

 

 

 

 



 



 


