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Recurs compartit per la Comunitat de www.asociacionnordstrom.com    

 

ALICANTE ESPECULACIÓN 2005 -2021 

 

Alicante especulación Tapa blanda – 18 mayo 2005 de Manuel Alcaraz Ramos (Autor) 

 

El present escrit parteix del llibre d’Alcaraz Ramos, escrit el 2005, deu anys abans 

de convertir-se en conseller de Transparència del primer Govern del Botànic. El 

primer document el vaig fer per una xerrada a finals del 2019. Ara li he fet una 

relectura per afegir o esmenar algunes de les idees, quan han passat dos anys del 

primer estudi. Els meus afegits i consideracions estan en cursiva, sovint intercalats 

entre les idees d’Alcaraz. 

Intente aportar un poc de llum sobre que és Alacant, que representa per als 

alacantins. Evidentment partisc del punt de vista de Manuel Alcaraz per afegir 

després el meu propi punt de vista a la llum de lectures i articles de premsa 

posteriors.  

Crec que és una bona ferramenta per a atansar la ciutat a tots aquells que 

vulguen conèixer la nostra ciutat, siguen o no siguen residents en ella. 

 

Carles Crespo Campos 
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ÀNIMA ALACANTINA (EL GEN MENFÒTIC) 

Alacant, ciutat orgullosa, mestra en cenyir capes d’oripell per ocultar les seues 

misèries. Una ciutat que mostra el contrast entre la capacitat de sorprendre en 

l’aparença per no canviar res. Alacant és el resultat últim d’una incessant i desigual 

lluita d’interessos que cerquen fiançar i legitimar-se mitjançant representacions 

simbòliques. L’ànima d’una ciutat són els seus habitants, les cases, els llocs 

emblemàtics. En el cas d’Alacant podem constatar la ineficàcia de la Història i de la 

memòria col·lectiva com a factor de consensos o com a senya d’identitat.  

Deia Gastón Castelló, en una foguera de 1932, que “els enemics de l’anima 

alacantina 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 denunciar tota eixa 

estupidesa, l’han assumit amb entusiasme, confonent sovint els divertiments 

populars amb el més repulsiu dels populismes. El que sí que 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 els alacantins ens inhibim de tot, que 

passem de tot. 

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 

s’aconseguirà 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 i/o emergència de noves fonts de riquesa; impedeix una 

perspectiva de futur per a l’economia; fa 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. 
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EL RELAT PRINCIPAL 

Existeix un Relat Principal, pocs alacantins s’ho creuen al peu de la lletra, però si 

algú intenta rebatre’l, és 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 a continuar mostrant-

nos com la Ciutat dolça del 1920, amb una eterna promesa, ajornada, de benestar i 

urbanitat. No existeix un relat alternatiu. 

Bellesa, clima i 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, que encunyà allò de la Casa de 

la Primavera pel clima, una cosa que no depèn de les persones. 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, omplint el port de vaixells. I hui continua la 

dèria per destruir 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 canviar el model productiu de 

la Ciutat, quan el port va acabar amb la seua relació amb l’entorn agrari va decaure 
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el principal factor econòmic. No obstant això va persistir la idea fins a arribar al 

desenrotllisme. 

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 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 desenrotllisme entès com a les cases més altes, els 

rècords de visitants, de matriculació de vehicles o de fogueres plantades. Els 

grups beneficiaris del desenrotllisme van necessitar mantenir el mite de la Millor 

Terreta del Món. Perviu hui en dia amb el neodesenrotllisme, on la ciutat ha 

crescut, s’han millorat les comunicacions, el nivell educatiu i cultural, s’han integrat 

els immigrants 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 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 eixos eren els únics 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 
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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.  
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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 l’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 desenrotllisme 

consideren aquest període com de creixement econòmic, destruint el passat i 

construint monstruositats. 

La memòria i compartir el passat manté actius els sentiments de pertinença i 

requereix una vertebració de l’entramat urbà, i 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 venia per construir apartaments i hotels o per a treballar-hi. Sense memòria hi 

ha un dèficit d’autoconsciència ciutadana que no se sent protagonista de la Història 

del seu temps. 

El 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. 

Aquesta és la importància que se li dona a la història. 

 

Dels usos privats de l’amnèsia 

Com arribem a aquesta amnèsia? Una ciutat que des dels 60 duplica la seua 

població (el 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 desenrotllisme es dona 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 
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cultura. La història és un entrebanc prescindible. El dinamisme econòmic no 

requereix 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 al fet 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 

mateixes Fogueres, metàfores de la mateixa ciutat, han perdut pràcticament el seu 

caràcter tradicional. 

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 a 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. Tots són del segle XX. Els anteriors 

resten en l’oblit. 

Però controlar la història sempre és un desig del poder. Quan el PP va arribar per 

primera vegada al poder, al no poder destituir el Cronista Oficial de la ciutat, Enrique 

Cerdán Tato, de càrrec vitalici, va nomenar un Cronista Municipal, càrrec que anava 

recaient en funcionaris municipals. 

Alacant ha edificat part de la seua tradició fent servir l’enfrontament amb 

València, però la història d’Alacant està mancada en bona part 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. 
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De la impotència de la nostàlgia 

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

escassíssimes tradicions i un fort 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. 

Franquejada d’edificis històrics amb una gran bancada d’enrajolat gaudià en un 

excel·lent estat de conservació. La idea ja havia estat presa en consideració el 2007, 

però el rebuig dels ciutadans la va ajornar fins al 2013. Un lloc on els turistes anaven 

a fer-se 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 Alicante Vivo defenia fer 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 havia d’incloure-hi: Estació de 

ferrocarril d'Alacant-Terme rehabilitada seguint les directrius d'una comissió tècnica 

                                                           
1 La plaza de Balmis como metáfora. Carlos Gómez Gil. 06.04.2014 
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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; magatzems 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 

conforme una porta d'accés a la ciutat i s'integre en la futura estació intermodal 

situada en una posició més reculada i amb un volum menys agressiu de tal manera 

que la seua escala siga compatible amb l'estació vuitcentista i que possibilite la 

creació de grans espais públics i zones verdes que connecten amb el centre de la 

ciutat i permeten unir Sant Blai i Benalúa a través d'ells2. 

 

En l’actualitat es demana almenys la instal·lació de tres passarel·les, per poder 

comunicar els barris de Sant Blai, Ciutat d’Assís i la Florida, en espera que es duga a 

terme el projecte de parc central. Un cas assemblat al de les passarel·les que 

demanen els veïns de Banalúa Sud per poder accedir al port, al mar i els Parc 

Marítim, com a pas previ a la reversió de la zona a l’ajuntament per part d’Adif i la 

desaparició de les vies que encara estan instal·lades. En aquest cas sembla ser que 

manca signar un nou conveni urbanístic per a regular la cessió dels terrenys després 

de l’incompliment d’un acord signat el 20123. 

 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 d’Heliodoro Madrona que forma part de la història de 

l'urbanisme alacantí ', ‘un conjunt arquitectònic singular, de barri portuari, que és un 

                                                           
2 http://www.alicantevivo.org/2011/07/informe-para-la-proteccion-del-complejo.html 
3 https://alicanteplaza.es/adif-contempla-ahora-pasos-peatonales-al-parque-del-mar-hasta-ceder-a-alicante-las-vias-de-

benalua 
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senyal d'identitat de la història de la ciutat i per tant un bé cultural que ha de ser 

protegit '.4 

  

Altres èxits han suposat la remodelació de l’Estació de Múrcia de Benalúa, 

convertida en la Casa del Mediterrani. També la lluita que se està duent a terme per 

a la cessió dels Dipòsits de Campsa, 

La Britànica, catalogada per la 

catedràtica d’Història de l’Art de la 

UV, Inmaculada Aguilar, com una de 

les 100 mostres de patrimoni 

industrial més importants 

d’Espanya5. Compromís defensa el 

traspàs i rehabilitació de La Britànica. 

El regidor de Cs, Adrián Santos, va 

fer una exposició del projecte per a la Britànica molt interessant, a part de les 

estructures en si, es faria servir per a concerts i esdeveniments6. No obstant això, 

manca que el ministeri d’Hisenda cedisca les instal·lacions, i el ministeri, per fer-ho 

requereix del projecte municipal de rehabilitació i futur ús cultural i patrimonial. 

Compromís ho sol·licitarà per tal de aconseguir-lo abans del 20227 

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

5 Más de medio siglo de olvido para la joya de la arquitectura industrial. Carlos Arcaya. 08.04.2019 
6 https://alicanteplaza.es/asi-se-proyecta-el-espacio-cultural-de-la-britanica-en-alicante-un-complejo-para-conciertos-y-

eventos 
7 https://alicanteplaza.es/compromis-pedira-al-gobierno-que-se-implique-en-la-rehabilitacion-de-la-britanica-en-alicante 
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 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 voltant8. A mitjans 

del 2021 el departament de Memòria 

Històrica contempla la seua 

conversió en una ludoteca en la qual es puga aprendre sobre el passat i les 

tradicions de la ciutat mitjançant el recurs del joc. Que puguen organitzar-se visites 

d'escolars de Primària i Secundària als quals impartir tallers sobre jocs tradicionals 

de carrer, sobre artistes alacantins, sobre rondalles i sobre els episodis de 

bombardejos registrats durant la Guerra Civil. també s'abordarien tallers sobre altres 

temes, com el de construcció de fogueres, de música, de pilota, de gastronomia 

alacantina, d'arquitectura, de balls populars o de curts de pel·lícules, per exemple. 

Es tracta, segons el responsable del departament de Memòria Històrica, Pablo 

Rosser, "d'omplir el buit imperdonable que existeix sobre la memòria de la ciutat i de 

les seues tradicions", al mateix temps que s'aprofita per a "descentralitzar els espais 

culturals", de manera que no estiguen tots organitzats entorn del Centre i el Centre 

històric9.  

 

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 

rellevant 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 rebutgen l’anarquisme o el 

                                                           
8 Alicante impulsará la rehabilitación de la antigua vivienda de verano de Gabriel Miró a Benissaudet. Alacant Plaça. 

19.05.2019 
9   https://alicanteplaza.es/elresurgirdelafincabenisaudetasinaceelnuevocentroludicoyculturalsobrelahistoriadealicante 
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socialisme. Es pot ser maçó, anticlerical o espiritista, però es rebutja qualsevol 

revolució social. 

La pèrdua del nostre llegat, com 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 seua vídua, Josefina Manresa, va dipositar fa 27 anys a la localitat 

alacantina. Acusaren el PP de no defensar el llegat. "Tot aquest temps han estat 

tancats en una habitació amb quatre panys", es lamenta l'altra banda del telèfon 

Lucía Izquierdo, nora del poeta10. 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 exposaran el vast llegat hui 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»11. El 

Consell ha aprovat la cessió gratuïta per una dècada a l'ajuntament de Castalla de la 

casa natal d'Enric Valor perquè es convertisca en un museu literari, després d’anys 

d’ingloriós oblit. L'ajuntament, per la seua banda, es compromet a executar les obres 

d'adequació, recuperació, rehabilitació i reparació de l'immoble que siguen 

necessàries durant tot el període de cessió, segons un comunicat del Consell12. 

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”13. 

 

 

  

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

11 La Fundación CAM saca del almacén el legado de Gabriel Miró. ABC. 02.09.2016 
12 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 
13 País Valencià, per què? L’Espill. Joan Fuster. 09.03.1982 
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ELS ÍDOLS DE LA TRIBU 

Alacant escultural 

Ningú es fixa en la font de la Plaça dels Estels (popularment dels Cavalls) 

(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 de Daniel Bañuls 

a la plaça dels Cavalls pateix l’ocultació pel jardí, 

però sobretot pel fet de ser un jardí en mig  

d’una rotonda per la qual gairebé ningú passa. A 

més les ‘mascletaes’ de Fogueres que des de fa 

uns anys es llancen en aquest lloc estan 

afectant l’estructura. No són poques les 

protestes de la ciutadania per a demanar el 

canvi d’ubicació de les mascletaes. I per si no 

fora poc, pateix l’acció dels vàndals, com el grafit 

que li van fer el mes de maig de 2021.  El 2021 

la Font es troba en obres de restauració. 

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

Primera 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 l’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 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. 

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

tot antiestètica. 

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 
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visites que es poden realitzar als refugis antiaeris. Hui es poden visitar els de Balmis, 

Sèneca, el de les escalinates de l'Institut Jorge Juan, en l'Avinguda del 

General Marvá), i els de la Plaça Músic Tordera i Tabacalera. A més, s'obri també el 

refugi situat en la Plaça de Palmeretes i pròximament el refugi de Santa Faç14). 

 

Façanes i murals 

La façana de l’ajuntament té davant una freda plaça que no invita a 

descansar i està buida amb l’única finalitat de plantar la Foguera Oficial, l’art 

efímer inverteix el seu sentit i condiciona permanentment un espai urbà. La de 

Santa Maria no es 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 la indústria 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 en les últimes dècades: el club de regates, la Comandància de Marina, 

el Col·legi Salesians, la Caserna de Benalúa, l’Estadi Bardín, el Templete de 

Benalúa, l’ermita del Raval Roig... Alguns altres han estat transformats, com la presó 

de Benalúa (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. 

 

 

                                                           
14 https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20211103/7833655/alicante-abre-publico-red-refugios-contar-larga-

resistencia-guerra-civil.html 
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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 

en emular el Riscal, la Torre Provincial, l’edifici Alacant o el dels Representants.  

Va introduir la idea que tota nova construcció requereix una destrucció 

prèvia. Destrucció del paisatge, en especial a la línia de costa, el Raval Roig, o 

partint per la meitat Casa Alberola. El barri de Benalúa es va tornar irrecognoscible. 

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 el seu entorn del barri de Santa Creu). El PP 

ha reprès la política del totxo (i no ha canviat malgrat la crisi del segle XXI). Tampoc 

hi ha hagut massa resistència popular per manca de consciència històrica, absència 

de xarxes urbanes eficaces, idolatria del turisme i l’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.  

 

La Pèrdua de la Cara del Moro 

A Alacant l’antic ha vingut a ser sinònim de vell i, per tant, prescindible. Fins 

i tot es fa difícil contemplar la Cara del Moro del Benacantil, la icona que figura 

al nostre escut, amagada per les edificacions. Un fenomen 

d’autodesarrelament. S’obre així un camí cap a l’estètica del nou-ric que 

confon el bon gust amb el caprici i que fa ostentació de la seua recentment 

adquirida condició. Molts polítics estan al servei dels 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 entre altres capes de la població que ambicionen aparentar un ascens 

social recognoscible. Una manifestació específica són les Fogueres, perdudes 
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per la grandiloqüència i el protocol i la supèrbia dels preus dels vestits de les 

‘Bellees’ allunyant a molts ciutadans que no volen o poden pagar-lo. 

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

Turisme sota la direcció de l’Agència Valenciana de Turisme de la Generalitat 

Valenciana. 700.000 euros. Una necessitat per a la ciutat que es construeix on havia 

estat la Comandància de Marina davant d’un dels edificis més esplèndids de la 

ciutat, Casa Carbonell i de les vistes del Castell de Santa Bàrbara (els dos BIC). Per 

cert que la Comandància de Marina era un edifici del 1943 que gaudia d’una 

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

soterrani). Els qui menyspreen el patrimoni visual estan rebutjant la importància 

de l’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.15 

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 full 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 memòria16. 

  

                                                           
15 La maldición de Alicante. Carlos Gómez Gil. 19.03.2019 
16 Alicante no tiene quien la quiera. Isabel González. 04.05.2018 
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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. Una fe 

prudent sense estridències. Una societat més aviat anticlerical, amb poca presència 

de moviments catòlics fonamentalistes, que ignora la festa de Sant Nicolau, patró 

de la ciutat, que coincideix amb el Dia de la Constitució i on 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. 

La Setmana Santa té almenys 400 anys, però només la processó del Sant 

Enterrament, tradicionalment promoguda per l’ajuntament, podria presumir d’haver-

se celebrat sense interrupcions des del segle XIX. El sentiment religiós ni tan sols va 

créixer durant la postguerra sota l’esperit del nacionalcatolicisme i 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 fundacions de Germandats. En 

una democràcia aconfessional i plural s’han 

format el 44% de les 28 confraries i 

germandats, en molts casos amb grups d’alumnes i exalumnes de col·legis i de 

determinats sectors professionals, representen també una manera de militància 

alacantinista. Fins i tot les Fogueres han adoptat un pas, la Verge de l’Alegria, que 

és duta sobre les espatlles de foguerers vestits de saragüells mentre llancen coets. 

El paisatge urbà, però, no acompanya, els passos no dialoguen amb els edificis que 

els envolten.  

La Santa Faç es basa en la creença d’un miracle admès per l’Església. A les 

autoritats religioses i laiques alacantines els agrada comptar amb una relíquia 

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



20 
 

lligada a les rogatives per endur-se les pestes i demanar aigua. Hui no existeix cap 

mobilització pietosa més enllà de la seua festivitat. Ningú demana que ploga, confien 

més 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 van 

moguts per l’autèntic sentiment religiós? La Santa Faç com 

a festa és en si una relíquia, capaç 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 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 al gener de 2019 que van tornar al 

monestir17. 

 

  

                                                           
17 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 
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El Turisme com a forma de religió. 

El turisme subministra a Alacant sentit i grans discursos vitals amb promeses, 

sovint, inútils. Genera 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 d’haver 

d’acollir els nouvinguts. En el XX 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.  

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

escassa, reduïda als 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 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 

autoidentificar la ciutat com a turística. I com a estímul es pensa en fer servir la 

Festa, unes festes hivernals, ja que les estiuenques estaven copades pel Cantàbric. 

Tot això desembocaria en la festa més popular, les Fogueres de Sant Joan, 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 retrobessen amb ells mateixos i amb la ciutat i eixir del que anomena 

“sopor 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 
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la II República, amb Llorenç Carbonell. En tot cas el turisme hivernal i mèdic va 

restar en l’oblit de manera majoritària.  

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 

quan 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 41.28518.  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.19 

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 fons. Una 

macrociutat que necessitaria energia elèctrica i aigua per això demanava dues 

centrals nuclears (al Mascarat i a Torrevella) i els transvasament de l’Ebre i el 

Xúquer. 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 

aiguamoll.20 

                                                           
18 Font: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana. 2018 
19 Font: Institut Nacional d'Estadística. Enquesta d'ocupació en allotjaments de turisme rural. Data de consulta: 2018.09.06 
20 Profesores de la UA i ecologistas piden a Costas la retirada del plan del Litoral de Aguamarga. Miquel González. 07.05.2019 
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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 més aviat un lloc on se 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. Malgrat l’aposta 

realitzada, hui encara no és una destinació de primer ordre quant a creuers. Després 

del Covid-19 el port iniciarà un creixement en el nombre de creuers que superarà fins 

i tot el del 2019. 97 escales enfront dels 59 que va tindre abans de la pandèmia, en 

una ciutat instal·lada en la polèmica per tindre l’ascensor del Castell tancat i sense 

un servei d’autobusos per dur els turistes fins al cim del Benacantil (solucionat en 

part a partir del novembre de 2021)21 

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’obertura de llocs 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 al barri, redissenyant la plaça Gabriel Miró 

                                                           
21 El puerto de Alicante recupera el turismo de cruceros con 97 escalas previstas hasta diciembre de 2022 

https://www.informacion.es/alicante/2021/09/27/puerto-alicante-recupera-turismo-cruceros-57734438.html 
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(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’Esplanada, aquesta peatonalització obriria el Centre al mar. Racionalitzar el 

transport públic i més aparcaments de motos. Aquest projecte va néixer ja amb el 

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. Quant a 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).22 23 24 i 25 

La irrupció del tardeo, en ple mandat de la popular Sonia Castedo, va ser fins i tot 

promocionat institucionalment com un reclam turístic. El diari britànic The Guardian 

va arribar a titllar-lo com a símbol de canvi social a Espanya. L'obertura de gran 

quantitat d'establiments dedicats a l'oci i la restauració en el primer eixample de la 

ciutat (el rectangle comprés entre Rambla-Esplanada-Mercat Central-Avinguda del 

Doctor Gadea) va generar un problema de convivència amb el veïnatge que va 

acabar als tribunals i amb una sentència que obligava a l’ajuntament a declarar 

aquest espai com Zona Acústicament Saturada (ZAS) que l’ajuntament havia 

denegat fins a dues vegades.  

La resolució ordena a l'Ajuntament 

a prendre mesures entre les quals 

podrien concretar-se la suspensió de 

la concessió de llicències d'activitat, 

establir horaris restringits i prohibir o 

limitar la col·locació de taules i 

cadires als carrers afectats per la 

declaració. Tot això, en teoria. Fins 

                                                           
22 Alicante recogerá propuestas vecinales para la peatonalización del centro durante un mes. Alicante Plaza. 07.05.2019 
23 El Centro explota contra la peatonalización de más calles: un riesgo electoral para el PP? Raúl Navarro. 08.05.2019 
24 Un estudio alerta de la amenaza de saturación i “expulsión de residentes” del Centro de Alicante. El Mundo. Sergio 

Sampedro. 08.05.2019 
25 Los vecinos del centro de Alicante vuelven a llevar el Tardeo a los tribunales. El Mundo. Sergio Sampedro. 05.05.2018 
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hui, el bipartit alacantí no ha apuntat si procedirà a aplicar mesures cautelars i saca 

carregue en considerar que part d'aquestes actuacions ja s'estarien aplicant després 

de l'acord de modificació del Pla Especial del Centre Tradicional, aprovat a l'estiu de 

201826. L’any 2021 li van haver de recordar a l’ajuntament l’obligació de declarar el 

ZAS. 

El turisme també porta altres tendències i veiem com els antics locals del Barri 

Vell rellancen noves ofertes comercials, desplaçant el “botellot”, 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 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 mitjans27. 

El botellot s’ha convertit en un gran problema en diverses zones d’Alacant, com el 

Postiguet. Els veïns de Santa Creu alerten que grups de joves es pugen a la muralla, 

a la nova passarel·la i al parc de la Ereta, i llancen botelles de cristall contra les 

seues cases28 Asseguren que conviuen cada dia amb baralles, sexe al carrer, comes 

etílics de menors, furts, llançament de botelles i taronges que produeixen 

desperfectes a les cases del barri, defecacions i orins a la porta de casa29.  

I mentre, no es busquen solucions al creixement d’aquest tipus de turisme que 

envaeix els nostres carrers i expulsa els seus pobladors. Al novembre de 2021 

s’anuciava que l'edifici Generali en La Rambla; l'immoble situat en la confluència 

entre els carrers Major i Sant Nicolás; un altre al carrer Bazán; la pròpia seu del 

Col·legi Oficial de Farmacèutics al carrer Jorge Juan... i ara, també, el carrer Sant 

Agustí. L'empresa Inmo Antany, administrada per un inversor d'origen estranger, se 

suma a la febre pel desenvolupament de blocs d'apartaments turístics a Alacant amb 

                                                           
26 Ruido, capital Alicante: ¿el fin del 'tardeo'?  https://www.publico.es/sociedad/ruido-capital-alicante-tardeo.html 

 
27 Así se ha transformado el Barrio de Alicante: del garrafón a los gastrobares. David Martínez. 19.05.2019 
28 El botellón se desmadra con actos vandálicos en el Casco Antiguo de Alicante 

https://www.informacion.es/alicante/2021/10/07/botellon-desmadra-actos-vandalicos-casco-58133038.html 
29 El veïnat del barri de la Santa Creu d'Alacant denuncia el vandalisme dels botellots. 

https://www.apuntmedia.es/noticies/societat/veinat-barri-santa-creu-d-alacant-denuncia-vandalisme-
botellots_1_1462765.html 
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un altre projecte en un edifici situat en el Barri antic, enfront del Convent de les 

Monges de la Sang30.  

Compromís alerta que el nombre d'apartaments turístics registrats a la ciutat 

d'Alacant supera els 2500. Només en els dos últims anys s'han concedit més d'una 

vintena de llicències per a rehabilitar edificis complets per a tal fi. "A ningú li escapa 

que darrere de les rehabilitacions es troben fons d'inversió en actius immobiliaris, 

sense que cap norma urbanística municipal ho impedisca. En el cas de ciutats com 

Madrid, València, Barcelona o Palma sí han regulat, en part aquest fenomen, 

aconseguint fins i tot alguns tancaments davant la saturació desmesurada en uns 

certs barris"31 

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. Un informe de l’OCU denunciant que Alacant és la segona 

ciutat més bruta d’Espanya, per darrere de Jaén, mentre que Castelló és la ciutat 

millor valorada, seguida d’Elx. València també suspèn, malgrat haver remuntat 

(l’obra de Ribó i el nou govern han fet de València i Elx dos exemples a nivell 

nacional d’urbanització pensant en les persones. La situació geogràfica i el clima 

poden ajudar a la neteja de les ciutats, però pensem que Elx és de les més netes 

d’Espanya i València també està per sobre. En especial es queixen de la quantitat 

                                                           
30 https://alicanteplaza.es/alicante-suma-otro-proyecto-de-bloque-de-pisos-turisticos-frente-a-las-monjas-de-la-sangre 
31 https://www.elperiodic.com/alicante/compromis-preguntara-pleno-proliferacion-apartamentos-turisticos-alicante_785884 
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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,32 33 Però a finals del 2021 la neteja i  

continua sent un dels pitjors indicadors entre els alacantins, constant encara com la 

segona més bruta d’Espanya.  

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.34 El culpen de no fer bé la seua faena, 

embolicat tot en 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 

perquè els alacantins maltractem, embrutem i descuidem la nostra ciutat, 

llançant brossa o permetent que les mascotes facen 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 egoisme35. 

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 que siga 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 

                                                           
32 Los servicios públicos sólo satisfacen al 49% de los vecinos, un 10% menos que hace un año. Alicante Plaza. 07.05.2019.  
33 Alicante, la segunda ciudad más sucia de España. Información. 25.04.2019 
34 Ciudadanos reclama a Barcala una investigación interna en Alicante por la polémica por el contrato de basuras de Enrique 

Ortiz. Emilio J. Martínez. 14.05.2018 
35 Alicante y sus problemas de limpieza. Carlos Gómez Gil. 18.05.2019 
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criticat per Miguel Ángel Pavón, de Guanyar Alacant. La decisió es produeix 

l’endemà 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.36 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.37 L’abril de 2021 Diputació, en mans ara 

del popular Carlos Mazón i Ajuntament anunciaven que havien arribat a un principi 

d’acord amb Juan Antonio Gisbert, president del Port d’Alacant per tal de construir el 

Palau de Congressos. Veurem, perquè encara és sols un projecte38. 

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. Les xifres són molt superiors a les que 

aporten altres activitats que sí que 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 13.342)39 

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 

                                                           
36 El Consell pone fin al Centro de Congresos de Alicante en la Sangueta tras el acuerdo para usar el ADDA. Información. J. 

Hernández. 22.01.2016 
37 El PSOE de Sanguino propone peatonalizar el frente litoral y recupera el centro de congresos en Sangueta 
38 El Puerto de Alicante acogerá el futuro palacio de congresos financiado por Ayuntamiento y Diputación 

https://www.informacion.es/alicante/2021/04/30/puerto-acogera-futuro-palacio-congresos-49879058.html 
39 Font: Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. 2018. 
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importa que el MUA, el Paraninfo, la Seu Ciutat d’Alacant i altres iniciatives, 

representen la major oferta cultural a la ciutat. 
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L’OFERTA CULTURAL DE LA CIUTAT 

 Teatre Principal. Amb el Tripartit Daniel Simon va intentar conectar el Teatre 

Principal amb els circuits culturals de primer ordre, i ho va aconseguir, 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. La 

socialista, Trini Amorós, que va posar sobre la taula la quantitat de 200.000 euros 

per propietari, amb el que s'aconseguirien els 600.000 euros, «tal com era abans de 

2012, quan ho va retallar el Partit Popular, i única raó per la qual llavors no hi havia 

dèficit». 

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 euros40. La Generalitat va 

entrar com a nou propietari en el teatre alacantí, amb una aportació de 3 milions 

d'euros al desembre de 2018. Amb aqueixa quantitat, el teatre havia de cancel·lar el 

seu deute acumulat que ascendeix a 900.000 euros i també escometre la 

rehabilitació integral de l'edifici. Vicent Marzà signava així un acord que sumava, per 

fi, el teatre d’alacant a la resta de capitals del territori valencià i es desbloqueja una 

situació originada per una política de molt continent i poc contingut. No obstant això, 

per un problema en la redacció de l'acord, l'ajuntament, com a receptor de la meitat 

de la quantitat entregada per la Generalitat, no pot destinar aqueixa partida a 

eliminar els números rojos del teatre41. 

La Generalitat Valenciana, davant el bloqueig en el qual es troba el Teatre 

Principal d'Alacant demanà a l'alcalde de la ciutat, Luis Barcala, una junta general 

extraordinària. El conseller emetia el setembre de 2021, després del fracàs de la 

reunió, un comunicat en el qual anunciava una oferta «en ferma» a l'Ajuntament per 

a comprar la seua part del coliseu alacantí davant la «inacció» per part municipal per 

a desbloquejar, després de dos anys, la gestió del deute que arrossega el teatre i 

que supera els 900.000 euros, a més de la rehabilitació de l'edifici i la convocatòria 

d'un concurs públic per a elegir director. I l'alcalde responia. Veia el òrdago i 

                                                           
40 Las cifras que esperan al Consell en el Principal: la mitad de público y el doble de deuda que el 2015. Raúl Navarro. 

25.04.2019 
41 El Teatro Principal entra en bucle https://www.informacion.es/cultura/2020/10/14/teatro-principal-entra-bucle-

18774930.html 
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assegurava que no sols no anava a vendre a Marzà si li ho proposava sinó que era 

l'Ajuntament d'Alacant el que oferia a la Generalitat adquirir les seues participacions. 

A qui ningú li ha proposat, que se sàpia, comprar la seua propietat és al Banc 

Sabadell que va ser testimoni d'aquest encreuament de propostes sense entrar en el 

joc42. 

Un edifici que no és ni BIC. La Conselleria de Cultura ha reclamat a l’Ajuntament 

d'Alacant que envie una proposta de delimitació de l'entorn de protecció del Principal 

i de normativa de protecció per a aquest, per a determinar si ha de ser declarat de 

Bé d'Interés Cultural, petició realitzada al setembre de 2019 pel portaveu municipal 

socialista, Paco Sanguino. El Consell «qüestiona» a més un informe de la Regidoria 

de Cultura, gestionada ara per Antonio Manresa, de febrer de 2019, en el qual es 

qualifica al teatre com «una fita arquitectònica a nivell local» però que no compleix 

els requisits per a ser BIC, en haver patit nombroses reformes43. 

Teatre Arniches, amb una contínua activitat teatral i musical. Vox ha criticado la 

prevalença que dona al valencià en les seues obres presentades diu que volen 

acabar amb els “xiringuitos” en la cultura. El cert és que l’Institut Valencià de Cultura 

ha fet una forta aposta per aquest teatre amb unes programacions amples per a tots 

els públics i que s’està mostrant com a exitosa si mirem la bona resposta que té 

entre el públic alacantí. 

Les Cigarreres, el vaixell insígnia de l’ajuntament, potenciat pel Tripartit, és una 

realitat gràcies al pla Edusi, que és defensat per tots els partits a Alacant, i ha acabat 

per convertir-les en una plataforma cultural de primer ordre a Espanya. Aquests 

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 a 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. Actualment s’està rehabilitant la casa de la 

                                                           
42 El vodevil del Teatro Principal de Alicante https://www.informacion.es/cultura/2021/09/23/generalitat-propone-

ayuntamiento-alicante-adquirir-57605806.html 
43 Barcala sigue sin desbloquear el pago de la deuda y la dirección del Principal 

https://www.informacion.es/cultura/2020/11/18/barcala-sigue-desbloquear-pago-deuda-23283822.html 
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Misericòrdia, que formava part del conjunt i que s’espera que estiga acabat cap al 

202344. La rehabilitació de la Casa de la Misericòrdia preveu comptar amb l'opinió de 

veïns i associacions alacantines. Fins a 80 d'aquestes últimes traslladaren 

suggeriments i possibles usos de les instal·lacions que comprén la Casa de la 

Misericòrdia. 

 

Les Cigarreres i la Casa de la Misericòrdia. 

Casa del Mediterráneo que té la seu oficial a la Antiga Estació de Benalúa. Un 

consorci públic integrat pel Ministeri d'Afers Exteriors, la Unió Europea i la 

Cooperació (MAUEC), l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al 

Desenvolupament (AECID), la Generalitat Valenciana, l'Ajuntament d'Alacant, 

l'Ajuntament de Benidorm i la Diputació dAlacant. L'objectiu fonamental del qual 

consisteix en el foment del coneixement mutu i l'acostament entre Espanya i la resta 

dels països de la conca mediterrània, en àrees tan diverses com la cultura, 

l'economia , el canvi climàtic, la igualtat de gènere o la innovació científica i 

tecnològica. Concerts, actuacions diverses, etc. Casa Mediterráneo forma part de la 

Xarxa de Cases del Ministeri d'Afers Estrangers, Unió Europea i Cooperació, 

juntament amb Casa Amèrica, Casa Àsia, Casa Àfrica, Casa Àrab i el Centre 

Sefarad-Israel45. 

                                                           
44 La rehabilitación de la Casa de la Misericordia entra en su fase definitiva con la aportación de 76 entidades sociales 

https://www.informacion.es/alicante/2021/10/14/rehabilitacion-casa-misericordia-entra-fase-58356412.html 

45 https://www.casa-mediterraneo.es/sobre-nosotros/ 
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L’ADDA, Auditori de la Diputació d'Alacant, que funciona també com a Palau de 

Congressos i que manté una activa oferta musical. 

MACA: Museu d’Art Contemporani d’Alacant, amb una exposició fixa d’Eusebi 

Sempere.  

MUBAG: El Museu de Belles Arts Gravina va ser 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.  Va ser inaugurat en la seva 

forma definitiva l'any 2000 en l'edifici de l'antic hospital Sant Joan de Déu , obra 

de Juan Vidal Ramos, del 1926-1929. Juntament amb el 

Museu Guggenheim de Bilbao, és l'únic museu de l'estat espanyol que ha rebut el 

premi Museu Europeu de l'Any, guardó que va rebre l'any 2004. 

La Llotja: Curiós edifici d’estil historicista amb elements magribins construït al 

principi del segle xx (1917-1921). Sala d’exposicions de pintura, escultura, història, 

naturalesa, …i activitats tals com el mercat ambulant Nou futur, Festival de titelles – 

Festíteres, presentacions de llibres, o el lliurament del Premi Azorín... 

MUA, Museu de la Universitat d’Alacant46. Creat el 1999, la missió principal del 

MUA és convertir-se en un espai de dinamització cultural, aprenentatge, trobada i 

confrontació, que permeta aproximar la innovació i experimentació pròpia de l'esfera 

universitària i de l'art contemporani a tota la societat. En aquest sentit, el museu es 

constitueix en socialitzador de coneixement i vehicle d'activació de la vida cultural de 

la comunitat. A banda de la col·lecció museogràfica, integrada per obres artístiques 

contemporànies de creadors com Pablo Picasso, Joan Miró, Eduardo Chillida, 

Eusebi Sempere, Arcadi Blasco, etc., el MUA presenta cada temporada una vintena 

d'exposicions temporals, entre mostres d'art contemporani, activitats de difusió de la 

investigació universitària i projectes institucionals en els quals s'involucra tota la 

societat alacantina. Així, el museu universitari esdevé un espai obert de difusió 

cultural, en què conflueixen l'art, la música, el cinema, l'arquitectura i la investigació 

en diferents àmbits. 

                                                           
46 http://www.mua.ua.es/?lang=2 
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El Museo de Aguas de Alicante47, obert des de febrer de 2009, sorgix d’una 

aposta empresarial en el 110è aniversari d’Aguas de Alicante, conjuntament amb 

l’Ajuntament de la ciutat, amb l’objectiu de desenvolupar un espai per a fomentar el 

coneixement, el respecte i la importància de l’aigua en el dia a dia de la població. 

El Museu de Fogueres exposa, a través de documents, indumentària, fotografies, 

etc., el naixement i la trajectòria dels Fogueres de Sant Joan, que ha definit una dels 

senyals d'identitat popular local des de la seua creació en 1928, fins a aconseguir la 

categoria, en 1983, de Festa d'Interés Turístic Internacional, així com la catalogació 

com a Bé d'Interés Cultural Immaterial en 2013. 

El Museu de Betlems està situat en una casa tradicional del barri antic i ofereix 

una exposició permanent de pesebres com a referent de la gran tradició belenista a 

Espanya i del món, comptant amb obres de diferents orígens internacionals. 

Museo The Ocean Race és un espai interactiu constituït en 2012 amb l'objectiu 

de transmetre la història de la regata i els seus avanços en tecnologia nàutica, 

conscienciar sobre la protecció dels oceans, i mostrar l'esforç humà que aquest 

desafiament esportiu suposa. L'únic museu del món dedicat a la Volta al Món a Vela. 

Un espai interactiu que recorre els més de 45 anys d'història de la competició de 

vela més dura que existeix48 

Tota l’oferta arqueològica de la ciutat: la ciutat romana de Lucentum. La Ciutat 

descoberta, un recorregut per la història d'Alacant a través de les seues muralles. 

Aquest emplaçament arqueològic està situat al costat de l'edifici annex a 

l'Ajuntament fins a la vorera del carrer Llotja de Cavallers. Les restes de les muralles 

construïdes després de la reconquesta d'Alfons X poden veure's en aquest edifici, al 

costat de l'actual Ajuntament. S'inclou la muralla medieval del carrer Major. La 

destrucció de la qual van ser objecte va tindre lloc tant en l'atac de la flota francesa 

com en les Guerres de Successió i Independència. A més, en el segle XIX es van 

derrocar diverses restes a causa de l'augment de població. En un futur el centre 

d’interpretació de les Torres de l’Horta d’Alacant a Torre Sarrió. Els refugis 

antiaeris (en l’actualitat hi ha sis d’oberts). El Castell de Santa Bàrbara, el Castell 

de Sant Ferran...  

                                                           
47 https://www.aguasdealicante.es/va/el-museo-de-aguas-de-alicante 
48 https://www.museotheoceanrace.com/ 
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A l’espera de que passarà amb el Portón. La regidoria de Cultura d'Alacant, va 

reactivar el 2020 les obres en el jaciment de la Porta gran, amb la finalitat de 

musealitzar una zona que alberga descobriments de diferents franges històriques 

que van des de l'Edat mitjana fins a la contemporània. Una intervenció que va traure 

a la llum, primerament, les restes de la porta gran d'entrada a la ciutat baixmedieval 

d'Alacant, del segle XIV, la qual cosa va donar nom a aquest jaciment. Amb les 

restes de la porta d'entrada es va descobrir també un carrer complet empedrat, que 

estava annexa, una canalització d’aigua a la ciutat i fins i tot un refugi antiaèri. 

En la Seu Ciutat d'Alacant se celebren nombrosos Congressos, Jornades, 

Col·loquis, etc. organitzats pels diversos Centres de la UA i per altres institucions o 

associacions. La Seu Ciutat d'Alacant promou cada curs acadèmic una àmplia 

proposta d'activitats culturals, cíviques i de debat, que  inclou cicles de conferències, 

de música, cinema-club, trobades literàries o d'art contemporani, exposicions, 

trobades sobre qüestions d'actualitat, cursos, etc. Se celebren commemoracions 

especials com l'aniversari de la mort de Miguel Hernández i Premi Maisonnave. 

L’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert, organisme autònom de la 

Diputació d’Alacant que organitza tota classe de manifestacions relacionades amb 

l’àmbit de la cultura  i de les ciències jurídiques i socials: publicacions de llibres, 

ajudes a la recerca i a revistes, congressos i seminaris tant nacionals com a 

internacionals, cicles de conferències i de debat, exposicions, tallers, teatre, 

concerts, convocatòria de concursos d’art i edició periòdica de la revista Canelobre. 

També podríem incloure ací la tasca que fan les llibreries 80 Mundos, 

Pynchon&Co, Fahrenheit 451 afavorint no només l’accés als llibres, sinó també 

proporcionant espais de trobada per a la cultura, el debat literari o les qüestions 

socials que afecten la nostra ciutat. Fins i tot l’Hort de Carolines, on periòdicament 

es fan xerrades i projeccions sobre problemàtiques socials, mediambientals, 

econòmiques i polítiques. 

El Taller Tumbao49, associació cultural que vol difondre la cultura, l’esperit crític i 

el compromís social progressista amb teatre, música, debats, exposicions, xerrades, 

recitals literaris, presentació de llibres, tallers de tota mena...  

Clan Cabaret50, que des de 1991 s'ha convertit en un lloc emblemàtic de la nit i la 

cultura alacantines. Entre les seues quatre parets és possible trobar pràcticament tot 
                                                           

49 http://eltallertumbao.blogspot.com/p/bienvenidos-el-taller.html 
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l'imaginable: monòlegs, teatre en xicotet format, concerts acústics, projeccions, 

exposicions o les seues mítiques sessions de Dj’s fins a l'alba. 

A qui beneficia un Museu Thyssen a Alacant? Es preguntava Marisol Salanova 

davant l’anunci de la instal·lació d’una seu permanent del Thyssen a la ciutat al maig 

de 202151. Moure diners amb la seva arquitectura o la contractació de personal, 

suposen una sucosa inversió en el lloguer o cessió de col·leccions d'art. Sembla que 

els continguts del museu passen a un segon pla per sota de la marca. Això fomenta 

el consum de masses en un model caduc es redueix a una qüestió capitalista 

l'activitat museística. Seguim estancats al model econòmic de la turistificació, fins i 

tot amb més d'un any de pandèmia per COVID-19 dinamitant precisament aquest 

model. 

L’octubre de 2021, després que Barcelona renunciés a l’Hermitage l’ajuntament 

d’Alacant anuncia que vol optar a acollir la seu del Museu Hermitage de Sant 

Petersburg52. La Conselleria de Cultura valenciana no s’oposa, però demana una 

proposta oficial, racional i concreta per poder-lo estudiar. Molts veuen en l’anunci un 

plantejament per "llençar pilotes fora" respecte a l'oferta de la conselleria sobre el 

futur del Principal. El Consell ho deixa clar, qualsevol possible proposta per recolzar 

les opcions d'Alacant davant del consorci que gestiona el centre cultural rus hauria 

de quedar desvinculat del teatre que, segons les mateixes fonts, continua estant al 

focus de les prioritats del departament  

Com recorda Salanova, Barcelona intentà el projecte d'un nou Hermitage que 

hauria suposat no només una despesa pressupostària inabastable, que es podria 

destinar a reflotar el sector cultural de la ciutat en plena crisi, sinó també un 

problema mediambiental per l'enclavament escollit per construir-lo. Les desastroses 

experiències de l'Hermitage a Londres, Las Vegas i Amsterdam es desatenen. Tant 

de bo els esforços, l'energia i la il·lusió dels polítics alacantins cap a portar 

una col·lecció que és a Madrid estiguessin focalitzats a atendre els centres 

culturals i museus situats a Alacant . Això, en definitiva, beneficiaria la societat.  

                                                                                                                                                                                     
50 https://clancabaret.com/sobre-nosotros 
51 ¿A quien beneficia un Museo Thyssen en Alicante? https://revistamirall.com/2021/06/04/a-quien-beneficia-un-museo-

thyssen-en-alicante/ 
52 ¿Puja por el Hermitage?: el Consell pide conocer el proyecto de Alicante para apoyar su candidatura  

https://alicanteplaza.es/puja-por-el-hermitage-el-consell-pide-conocer-el-proyecto-de-alicante-para-apoyar-su-candidatura 
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La cultura vista pels partits polítics alacantins 

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 Principal i del 

MARQ a l’ADDA. Finalment 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 perquè 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, 

hauria 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 amos53. 

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 de 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 

                                                           
53 Profesionalización y cigarreras, los ejes del debate de la cultura. El Mundo. Miquel Hernandis. 13.05.2019 
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Socors. D'aquesta manera tindríem un gran pol cultural al costat del Teatre Principal 

i l'Ideal, en cas de poder recuperar-se. Les sinergies que es poden establir entre 

aquests tres punts i tots els equipaments culturals propers (Cigarreres, 

MACA...) són elevadíssimes54.  

El Consell pressupostarà 5,5 milions per a intentar la compra del Cinema 

Ideal55. La proposta registrada en els primers pressupostos participatius de la 

Generalitat per a abordar la compra de l'antic cinema Ideal d'Alacant passa el filtre 

de la votació definitiva i quedarà incorporada en els comptes autonòmics de 2022. 

D'antuvi, com ja ha informat Alacant Plaza, els titulars de l'edifici mantenen un 

contracte d'opció de compra amb el grup Baraka, per una suma pròxima als sis 

milions, amb la intenció de poder rehabilitar-ho i convertir-ho en un hotel de quatre 

estreles. El departament autonòmic de Cultura ha reiterat el requeriment de protecció 

addicional en el seu informe d'avaluació sobre el catàleg de proteccions d'Alacant. 

En ell, també sol·licita que s'incloguen alguns BIC que no s'haurien considerat en la 

versió inicial del document i que s'incorporen els entorns de protecció de diversos 

immobles catalogats. 

Com a curiositat, l’ajuntament manté obert u expedient de restauració i neteja de 

les façanes del Cinema Ideal, que es troba en molt mal estat, però resulta que 

requereix d’una llicència d’obres especial al tractar-se d’un immoble inclòs en el 

catàleg de proteccions de la ciutat56.  

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
54 Guanyar insiste en la compra del cine Ideal i que Cultura se instale en la Casa de Socorro. Alicante Plaza. 08.08.2018 
55 El edificio del Ideal pasa el último 'corte': el Consell presupuestará 5,5 millones para intentar su compra. 

https://alicanteplaza.es/el-edificio-del-ideal-pasa-el-ultimo-corte-el-consell-presupuestara-5-5-millones-para-intentar-su-
compra 

56 El 'bucle' del Ideal: orden de restauración, sin concesión de licencia y expectativas de compra. https://alicanteplaza.es/el-
bucle-del-ideal-orden-de-restauracion-sin-concesion-de-licencia-y-expectativas-de-compra 
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CIUTAT AÏLLADA 

El nostre esplèndid aïllament. La ciutat es preserva aïllant-se i, al mateix temps, 

persevera en l’oblit. Entre la supèrbia i l’enveja es dessagna en esperes passives i 

greuges sordament sostinguts, incapaç d’imaginar un comportament en xarxa (amb 

Elx, València, Múrcia o la resta de la província). 

Alacant s’està negant una percepció adequada de la seua posició política i 

econòmica basada en la cooperació i en una articulació dinàmica que compte 

amb tres referències interrelacionades: el territori immediat, el sistema de 

ciutats i la pertinència a una Comunitat políticament autònoma, la qual cosa 

llastra el seu futur. Tota obertura a l’exterior es redueix a 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 li deu haver-se convertit en capital de la 

província i que el 6% de la població activa d’Alacant treballe als serveis públics 

administratius, sense comptar els serveis educatius o sanitaris.  

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

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 per a algun tracte 

burocràtic. Quan venen mal dades, 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. Ens apuntem 

els èxits de la província tornant molt poc del que rebem. 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, agreugem el problema des de l’insult i la 

contínua 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-
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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 assistirà al 

Misteri. Elx desconfia i les seues elits argumenten que Alacant els vol arrabassar el 

que és seu. Alacant tem 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, el Baix Vinalopó, el Vinalopó Mitjà i la 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, el Comtat i la Marina Alta, 

el valencià se situa al voltant del 77,8% de parlants, dins dels més abundants al País 

Valencià. En canvi a l’Alt Vinalopó la zona d’Elda i el Baix Segura, comarques 

castellanitzades, trobem un 14,7% de parlants57.  

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 del Raspeig, 

mantenint 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 de la comarca, que 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 

                                                           
57 Enquesta d'ús i coneixement del valencià 2015. Generalitat Valenciana, 2015. [Consulta: 15 juny 2018] 
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què Madrid seguirà sent la solució dels 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 trets de parasitisme, on certes empreses financeres 

o comercials i professionals liberals es beneficien de la riquesa produïda pel 

teixit productiu interior. Hi ha una absència de polítiques suficients de formació, 

investigació i transferència tecnològica. Alacant no deixa de baixar llocs en el 

rànquing de les més exportadores: si el 2001 ocupava el 9è lloc, en 2004 el 15è. El 

2017 ocupava la 17a posició i el 2018 la 19a posició. València conserva el 3r lloc i 

Castelló el 14è. 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 

l’agroalimentària la que més avanços ha experimentat58. A finals del 2019 tornaven a 

la 17a posició. Després de la Covid-19, les províncies comencen a conèixer un nou 

creixement. Alacant destaca per l’exportació de productes agroalimentaris. 

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 com el Medpark, formulat 

per la Univeresitat d’Alacant, 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 terrenys59. 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 mateixa 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 2019 el compte enrere per disposar de la 

primera fase de la seua nova incubadora d'empreses projectada en els terrenys de 

                                                           
58 https://www.diarioinformacion.com/economia/2018/01/30/alicante-baja-puestos-ranking-exportacion/1982992.html 
59 https://www.diarioinformacion.com/secciones/noticiaOpinion.jsp?pRef=2008040700_8_741019__Opinion-proyecto-

Parque-CientificoTecnologico-Universidad-Alicante 
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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 per part d’una unió 

temporal d'empreses (UTE). El projecte comprèn l'execució d'un edifici de nova 

planta, amb una superfície global de 21.000 metres quadrats quan es construisca la 

seua 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 d’empreses emergents gestades a partir 

de la tasca docent i investigadora que es desenvolupa en el mateix 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 limitada, per al qual la 

Fundació Parc Científic s'encarrega de buscar inquilins60. Alacant i el Vinalopó 

concentren un gran nombre d’empreses punteres en noves tecnologies amb més 

ressò a l’estranger que al nostre País. 

 

València i el País Valencià 

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 i polítics. Amb desavinences 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, també 

per l’efecte capitalitat. Gairebé sempre han guanyat les oligarquies valencianes. 

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 

                                                           
60 La UA posa el comptador a zero per a la seua incubadora de 'startups': llicència per a la seua edifici de 16 milions. Alicante 

Plaza. Raúl Navarro. 16.05.2019 
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PP Alacant va rebre el 39,5%61. Amb els pressupostos del 2022 Alacant rebrà en 

total uns 598 milions d’euros, un increment substancial que segueix la línia de la 

resta de regions valencianes, fent créixer així la despesa pública i la 

inversió. Aquest increment suposa quasi 200 milions més que l’any passat, 

marcat completament per la pandèmia de la Covid-19. Aquests comptes públics es 

converteixen, així, en les més altes de la història sent, a més, les més socials en 

superar, per primera vegada, la barrera dels 17.000 milions d’euros (17.300,83 

milions d’euros) d’inversió en Sanitat, Educació, Igualtat, Habitatge i Ocupació62. 

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

del nostre imaginari col·lectiu, l’alicantinisme. 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’iniciatives. La pèrdua de les senyes 

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

l’alicantinismo i ha permès, encara hui, llançar missatges reduccionistes.  

En Alacant a Part (Mateo, 1966) ja il·lustra la necessitat d’integrar Alacant a un 

País Valencià que sorgia de la mà de Joan Fuster. El valencianisme fusterià i el seu 

declarat catalanisme cercava un desig de cohesió social i de normalitat cultural, 

política i antifranquisme que no prenia forma en l’Alacant inculte i adormit emmirallat 

en el desenrotllisme. El mateix Fuster era conscient de l’efectivitat i penetració 

de l’antivalencianisme. A València no hi ha la menor intenció hegemònica 

sobre Alacant, entre 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 (això tampoc havia d’agradar). Alacant és una ciutat 

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

ciutats valencianes. (pensaria igual ara). 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 desenrotllisme: el creixement urbanístic, demogràfic i econòmic 

                                                           
61 Valencia acapara la inversión del Botànic en infraestructuras. Francisco D. González. 25.04.2019 
62 Alacant rebrà 200 milions d'euros més en els pressupostos de 2022. https://alacantextra.com/alicante/alicante-recibira-

200-millones-euros-mas-presupuestos-2022/ 
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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 el valencianisme positiu i simpàtic que té la 

gràcia dels andalusos i el seny dels catalans63. 

Sobre la valencianitat d’Alacant, els aïllacionistes no necessitaven raonar massa: 

la tradició i l’entramat de poders franquistes jugaven a favor seu. 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 blavers a València dificultant 

l’ampliació del sentit del fet regional envers un projecte nacionalista. 

L’antivalencianisme només puntualment es va activar a la ciutat mentre a València 

va arribar a la violència. 

La debilitat del projecte valencianista a Alacant es devia a la carència 

d’idees i cohesió, la debilitat del moviment antifranquista i la pràctica 

desaparició del valencià. La penetració de la idea que progrés era igual a 

desenrotllisme 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-hi a Alacant una certa reactivació del 

valencianisme (un nacionalisme amb pocs seguidors). Van sorgir classes en 

valencià, es va donar suport a la quadribarrada, manifestacions i aplecs. La 

mort de Miquel Grau es va convertir en un símbol, els atacs contra la llibreria Set i 

Mig mostraven els nervis de l’ultradreta. Però 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. 
                                                           

63 Sanguino quiere un Alicante ligado a la valencianidad. Alicante press. 18.05.2019 
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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. Arribà el corrent fusterià a la segona ciutat del País, però sense fer 

el pas decisiu. Fuster diria que l’èxit del mot “Levante” i del consegüent 

“levantinismo” va ser més marcat a la província d’Alacant. Molts alacantins eren 

reticents a dir-se valencians64. 

Als alacantins poc els afecta el llegat de Blasco Ibáñez65 o el culte desmesurat a 

la Mare de Déu dels Desemparats o la faramalla fallera. El paradigma fusterià 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 l’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 resultar molt dèbil a Alacant i en les seues reflexions sobre 

Alacant. Va ser més aviat un llast per al nou cicle polític que s’iniciava. Un 

suport difús a l’Autonomia, sense massa entusiasme, i desconfiança, 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 

                                                           
64 País Valencià, per què? L’Espill. Joan Fuster. 09.03.1982 

65 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 
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polítics de dretes, algun sector de la premsa i algun socialista que pressionaven i 

desprestigiaven els governs autonòmics.  

La situació d’Alacant no va empitjorar respecte a 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 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 a 

partir del 2015 amb la formació dels Governs del Botànic amb PSPV, Compromís i 

Podem. Uns governs acusats per la dreta com a catalanistes i comunistes. Carlos 

Mazón ha ressuscitat el secessionisme apostant per les institucions com el RACV i lo 

Rat Penat66, així com l’anunci de dur davant els tribunals el nom “Païs Valencià” i 

“Països Catalans”67). 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 ser 

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.  

 

  

                                                           
66 El PP valencià recupera l’anticatalanisme amb el nou lideratge de Carlos Mazón per intentar reviscolar. 

https://www.publico.es/public/pp-valencia-recupera-l-anticatalanisme-amb-nou-lideratge-carlos-mazon-per-
reviscolar.html 

67 Ni País Valencià ni ‘Països Catalans’, Mazón advierte: “iremos a los tribunales”. 
https://www.esdiario.com/alicante/176566440/pp-levara-tribubunales-pais-valencia-paisos-catlans-senado.html 
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L’àrea metropolitana Alacant - Elx 

A l'Àrea metropolitana d'Alacant-Elx hi viuen 766.757 habitants.[1] Es tracta d'una 

conurbació de les àrees urbanes d'Alacant (478.109) i Elx-Crevillent (288.504). 

  

Segons el projecte AUDES5 l'àrea metropolitana d' Alacant - Elx està formada per 

16 municipis . És una àrea metropolitana bipolar, amb dos nuclis: Alacant i Elx, 

similar a altres àrees com les d'Astúries. Alacant és el centre d'una conurbació de 

461.355 habitants que està formada per la capital i els municipis de Campello , Sant 

Vicent , Sant Joan , Mutxamel , Agost , Busot i Aigües de Busot . La conurbació 

d' Elx compta amb 334 683 habitants i la resta de la població de l'àrea metropolitana 

es troba o de forma disseminada al Camp d'Elx o en municipis més 

allunyats: Crevillent , Santa Pola , Albatera , Sant Fulgenci , Catral , Dolores i San 

Isidro. 
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Si hi ha conurbacions de fet, com és el cas que s'exposa de Crevillent-Elx i al 

Campello-Alacant, haurien de veure's reflectides en aqueixa àrea urbana, que a més 

adquiriria més pes i per tant s'obririen majors possibilitats (finançament i demanda de 

serveis)68.  

Va sent hora que, en aquesta Comunitat Autònoma, s'equilibre la balança, per a 

qüestionar el lideratge de València. Per a això és necessari superar la primària 

relació de rivalitats, entre les dues ciutats capdavanteres de la província. Per a això 

un recordatori de Planificació de l'Àrea. És prioritària una llançadora mitjançant bus, 

entre les estacions de ferrocarril i d'autobusos, Condicionament tram des de 

Dessaladores accés Aeroport, Terminació tram inicial via Parc Alacant-Elx, Connexió 

Polígon PIMESA entre la CV86 i l'A7, Ramal d'accés a Elx de la CV84 direcció Aspe-

Alacant, Desdoblament CV855 fins a variant la Marina, Millora d'accés a les Baies69. 

El Pla de Mobilitat Metropolitana d'Alacant-Elx (PMoMe) preveu la incorporació 

d'un nou servei d'autobús d'alta capacitat (BRT) per a unir les dues ciutats.70 El titular 

d'Obres Públiques ha assenyalat que "els parcs empresarials tenen un dèficit de 

transport públic, per això és fonamental facilitar la mobilitat cap a aquestes àrees a 

les quals tants treballadors i treballadores es desplacen diàriament". 

En relació amb FGV, es fa referència al Pla d'Ampliació de la xarxa del *TRAM 

d'Alacant amb la creació d'una nova connexió de l'actual xarxa amb Sant Joan i el 

seu hospital i la continuació fins a Mutxamel, des de les actuals línies 1 i 3, que 

enllacen Estels amb Benidorm i El Campello respectivament, així com la prolongació 

des d'Estels fins a l'estació d'Adif, la futura estació Alacant Intermodal. 

Una altra de les actuacions previstes permetrà prolongar l'actual Línia 2, que 

parteix des d'Estels a Sant Vicent del Raspeig, fins a l'hospital d'aquesta localitat. 

Des de la nova estació d'Alacant Intermodal, una vegada finalitzada l'obra, està 

previst connectar pel sud-oest de la ciutat d'Alacant amb els barris de La Florida, 

Ciutat d'Assís i Sant Ferran-Princesa Mercedes. 

D'altra banda, aquest pla contempla la creació d'una nova línia 6 de TRAM 

(Alacant Intermodal - Hospital de *Sant Vicent) per a la futura estació intermodal amb 

                                                           
68 Opinió de Jose Navarro Pedreño. https://alicanteplaza.es/el-gran-reto-de-los-colegios-profesionales-del-sector-sanitario 
69 Gabriel Barco Alonso. https://www.informacion.es/opinion/cartas-de-los-lectores/2021/09/06/area-metropolitana-

alicante-elche-o-57010107.html 
70 https://www.20minutos.es/noticia/4821859/0/la-generalitat-propone-conectar-alicante-y-elche-mediante-un-nuevo-

servicio-de-autobus-de-alta-capacidad/ 
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el traçat sud de la Gran Via, a través del polígon de Sant Blas, els Àngels, Sant 

Agustí, Tómbola i Divina Pastora, fins a connectar amb el traçat actual prop de la 

parada de Ciutat Jardí. 

Però les ciutats d'Alacant i Elx porten tota la seua existència vivint d'esquena a 

pesar de constituir un cas sense parangó a Espanya: dos grans nuclis urbans que 

superen el mig milió d'habitants (322.000 la primera i 228.000 la segona) separats 

per tot just 20 quilòmetres71. 

El 2015, el PP d'Elx, encapçalat per Mercedes Alonso, posava l'èmfasi «com a 

projecte molt important» entre totes dues ciutats per a «anar de la mà» el Corredor 

del Mediterrani.72 «Hem d'aconseguir que passe per la nostra ciutat perquè connecte 

amb infraestructures com el port i l'aeroport», segons van assenyalar fonts populars. 

El PP d'Alacant no fa un esment explícit en el seu programa a les sinergies entre els 

dos municipis, però sí que inclou actuacions en l'avinguda d'Elx (en l'accés sud de la 

capital), la que connecta totes dues urbs. 

Entre els socialistes només Echávarri parlava de crear eixos provincials d'atracció 

d'inversions i creació d'ocupació», diu. «Això s'ha de fer potenciant i creant les 

infraestructures i accessos que permeten a l'eix Alacant-IFA-Elx una connexió eficaç 

i eficient entre Port, Aeroport i Parc Industrial de Torrellano». 

Compromís parlava de «millorar la comunicació» en qüestions com l'aeroport, el 

port, el recinte firal IFA i parlen d'accions concretes com «cooperar en turisme 

cultural» o propiciar una trobada anual d'innovació tecnològica, amb jurats de les 

dues ciutats que puguen valorar projectes en tots dos municipis i la innovació. 

Bellido, aposta per la creació de «una comissió permanent Alacant/Elx per a tractar 

temes comuns en matèria municipal», i inclou diverses propostes en matèria de 

turisme, cultura i transport. El mateix que demana EU i Podem. 

Es desprèn que manca unitat d’acció entre el PP i el PSOE de cada ciutat. El PP 

alacantí i el PSOE elxà no tenen una política pròpia respecte a l’àrea metropolitana. 

Miguel Valor, alcalde accidental d’Alacant pel PP, indica que les dues ciutats han 

pogut «fer més» en aquest mandat i espera que les corporacions que isquen del 

24M «sàpien estrényer llaços». 

                                                           
71 https://www.lasprovincias.es/valencia/20090113/alicante/elche-alicante-metropolis-bipolar-20090113.html 
72Alicante y Elche, de espaldas.    https://www.elmundo.es/comunidad-

valenciana/2015/05/17/555799d7268e3edf718b4588.html 



50 
 

El fracàs del Triangle Alacant-Elx-Santa Pola fa 30 anys, per culpa del pensament 

autàrquic i simplista dels polítics il·licitans va provocar que el triangle s'invertira i 

Alacant mirara cap al nord amb raonable èxit quant a inversions i infraestructures.73 

Elx es va rebutjar la possibilitat que ens haguera unit al TRAM amb l'àrea urbana 

d'Alacant. L'eix, poblacional i logístic que es pot configurar suposaria el vertader 

epicentre empresarial i laboral del sud-est. Aeroport, AVE, Port, Parc Empresarial, 

IFA, l'oficina europea de paleses EUIPO, el Districte Digital… la vertebració de les 

platges i pedanies amb el TRAM i la seua connexió amb les ciutats, la creació 

d'infraestructures hoteleres i la llançadora de mercaderies a través del Port Sec de 

Novelda, la connexió amb el Corredor Mediterrani i les immediates eixides 

aeroportuàries de passatgers i mercaderies configurarien un eix únic a Espanya i un 

model europeu d'unió sinèrgica. 

 

 

  

                                                           
73 Carlos San José Laonso. Elche y Alicante no pueden vivir de espaldas. 

https://www.elperiodic.com/opinion/lapalestra/elche-alicante-pueden-vivir-espaldas_8010 
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LA DERROTA DEL VALENCIÀ. 

La tragèdia més gran 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, la subordinació dels seus 

parlants i la ruptura emocional de la Ciutat amb un passat parlat i escrit en una 

llengua que es converteix en morta.  

Un procés natural segons els moderns estudis, és la constatació en el lingüístic 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 neguen 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 a les elits fan servir el castellà. Fins i tot el valencià 

ha anat desapareixent de les Fogueres “per respecte als visitants” (amb el Govern 

tripartit es 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"74. 

El debilitament de la llengua ha permès la irrupció de ximpleries com que el 

cosmopolitisme exigeix un intercanvi, de la capacitat d’aportar diferències: 

renunciar a una llengua no és contribuir al 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 important en la 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, si no ells, els seus fills la van aprendre.  

                                                           
74 Les Fogueres d’Alacant amb el valencià. Diari la Veu. 19.06.2016 
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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 de 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 permeteren l’emergència de grups 

intel·lectuals crítics amb el procés, i la presència d’elits forasteres amb una gran 

presència de funcionaris i professionals liberals amb una gran relació amb Madrid. 

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 (línies que han desaparegut 

actualment) i el 15% ho fa al Programa d’Incorporació Progressiva. És 
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esperançadora 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 regidrs de 2019, Bellido 

(Compromís) i López (Podem), són valencianoparlants, Sanguino (PSOE) ho és 

deficitàriament). Durant tres anys Alacant ha tingut la Plaça del Llibre en Valencià, on 

la Cívica i Compromís han estat en dubte per irregularitats, no denunciades 

penalment, sobre com es va dur a terme la concessió de l’activitat75. 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 

Mundos76.  

La V Plaça del Llibre serà tot un èxit que demostra que existeix un interès en el 

valencià en la nostra ciutat, justament uns dies després que Vox demanés que es 

tragués Alacant d’entre les zones de predomini del valencià, votació que va perdre 

per l’abstenció de Ciutadans77. La presència a casa nostra de tantes editorials, 

autores i autors i, el més important, la gran quantitat de públic alacantí de totes les 

edats, feliç de poder trobar-se físicament –malgrat la imperativa distància 

protocol·lària– després de tants mesos de reclusió, consolida una Plaça del Llibre 

que és ja una fita d’importància a Alacant, una ciutat que es concilia pas a pas amb 

la seua llengua, i que, per descomptat, forma part de l’engranatge cultural valencià 

per dret propi78. 

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 dels 

valencians, contra el Govern del Botànic. Pintades a les seus socialistes, de Podem i 

                                                           
75 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 

76 Alacant consolida la Plaça del Llibre. El Temps. 25.02.2019 
77 La constant campanya de Vox contra el valencià a Alacant. https://www.publico.es/public/constant-campanya-vox-

valencia-alacant.html 
78 Crònica de la V Plaça del Llibre d’Alacant https://www.laveudelsllibres.cat/noticia/45700/cronica-de-la-v-placa-del-llibre-

dalacant 
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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 

arrelats i creences abans que de rigor racional. La democràcia llançava llum sobre 

Alacant, però també projectava fosques ombres.   
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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. 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 a 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 xarxa 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. 
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CIUTAT OBERTA I COSMOPOLITA. LA IMMIGRACIÓ 

Cosmopolites? 

El llegendari cosmopolitisme d’Alacant dins de la modernitat és només consum 

d’oci. Existeix una ciutat turística i d’oci més tancada de diumenge a dijous? Els 

jubilats europeus o les que porten els turoperadors. Alacant és hui culturalment 

inexpressiva. Cosmopolita requereix autoconfiança i capacitat de donar. La crisi 

d’identitat impedeix que eixe cosmopolitisme actiu puga ser un motor de la vida a 

Alacant. L’única aportació que presentem com a pròpia és el clima (en el qual no 

tenim res a veure) i les festes, que cada volta més, són la quintaessència del 

provincianisme.  

 

Ciutat d’immigració 

L’autorepresentació d’Alacant com a cosmopolita s’efectua com la capacitat 

d’acollir a tot nouvingut. 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 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 en 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 hi havia 121.527 habitants, el 1975 hi 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).  
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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. 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. (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) 

Any Primari Secundari Construcció Terciari 

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

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

 

  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 immigrants que a tot el País Basc i Cantàbria juntes. La immensa 

majoria son immigrants estrangers, treballadors manuals amb pocs recursos, 

amb 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’estrangers es situa el 2004 en un 26,5%. 

La seua importància no és ja la quantitat, només el 10% del total de la 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, però no va a equilibrar-se a mitjà termini el nombre 

d’estrangers amb el dels alacantins vells. Hem de preparar-nos per a la integració 

de minories. 
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El 2004, Convé assenyalar que els extracomunitaris representen el 85% dels 

estrangers. Les principals procedències són: 

1. el 47% dels immigrants 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% 

Les dades contradiuen la falsa idea sobre 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 

(és 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 mà d’obra barata i 

inestable, 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. 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 

barris més envellits. Moltes voltes els habitatges són sobreocupats i si en 
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compren són habitatges usats. No s’han format guetos, però algunes 

característiques d’aquests sí que les trobem. La presència d’immigrants 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 especials problemes per a la integració 

simbòlica. La ciutat no té moltes històries amb les què encantar als 

immigrants. Mitificació turística? Amnèsia històrico-cultural? Equips de futbol 

menyspreats? La Santa Faç o les Fogueres encarides? 

 

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 (el 

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, l’augment més gran de tots, +54,2%. 1.268 persones 

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

només. 
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Ha crescut el nombre d’europeus, en canvi han minvat els llatinoamericans, amb 

processos de retorn més alts, especialment els argentins, malgrat tractar-se d’una 

comunitat modèlica quant a la seua integració. Algerians, marroquins, xinesos i 

pakistanesos han conegut increments apreciables. 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 és l’atur que 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. Viuen en barris i edificis degradats i els desnonaments 

deixen habitatges buits i accelera el deteriorament de les condicions dels blocs i 

barris. Amb un increment dels processos d’exclusió i marginació, particularment 

irregular i avançament dels processos de deteriorament d’alguns barris, habitatges i 

edificis79. 

L’1 de gener de 2015, Alacant era la tercera província amb més estrangers, 

malgrat caure un 5,4%, per darrere de Madrid i Barcelona (per percentatge, el 20% 

de la població, és la segona per darrere d’Almeria). El País Valencià és la quarta 

regió, amb un 14,1% de la seua població. L’eixida d’estrangers supera, per tercer 

any consecutiu, les arribades, constatant-se 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. Dotze municipis 

concentren més de la meitat de la població estrangera: Alacant, Torrevella, Oriola, 

Elx, Benidorm... A Alacant suposen el 17,7% de la població, mentre que a Rojals 

suposen el 71,5%. De tots els estrangers, el 86,4% tenen regularitzada la seua 

situació administrativa80. 

A 2018 la població estrangera a la província suposa 166.645 persones. Per 

comarques les que més estrangers concentren són el Baix Segura (32,7%), la 

Marina Alta (32,2%) i la Marina Baixa (29,5%) de la població total. L’Alacantí seia la 

                                                           
79 La crisis reconfigura en profundidad la inmigración en Alicante. Carlos Gómez Gil. 31.05.2013 
80 Alicante, tercera provincia con más extranjeros, pese a que cae un 5,4%. El Mundo. Informe del Bisbat Oriola-

Alacant.16.06.2016 
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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 que passa amb 

la resta de nacionalitats. Es concentren a la Marina Alta, el Baix Segura i en part a 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 ...  

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. De ciutat  confusa. Per una banda trobem mostres de xenofòbia com el 

“jo no soc racista, però...” (o el discurs de hui de Vox), apaivagades per les 

conveniències del 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. 
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Els immigrants 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, una assistència social descoordinada que no ajuda 

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, ni com a ocasió de 

revertebració i d’autoreconeixement. Els estrangers no participen en la redefinició de 

les senyes d’identitat d’Alacant. O potser sí, per una banda aportant noves 

experiències culturals que els més joves estan assumint. Per una altra banda els 

discursos d’autoafirmació més racistes estan calant en diversos sectors de la 

població alacantina en particular i espanyola en general. 

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 

seu 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). 

Malgrat tot, Carlos Gomez Gil detecta que amb la crisi de la dècada del 2010, que 

va afectar principalment els grups més vulnerables, aquests van desplegar 

estratègiques de supervivència molt cridaneres. Els immigrants, sense xarxes 

familiars de suport i situats entre els sectors més vulnerable de la població. Van ser 

els primers a 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 se situa en el 39,2%, quan els estrangers suposen el 12,1%. Molts havien 

comprat habitatges. 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, ajudes per als 

desplaçaments geogràfics cercant faena, reagrupaments familiars o els retorns 

espontanis als seus països d’origen. 

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, 
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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.  

Vox està generant un discurs de l’odi contra l’immigrant, i no només contra aquest 

col·lectiu, acusant-los de cometre delictes, causar inseguretat, llevar la faena als 

espanyols... Discursos populars que, sumats a la defensa de “els espanyols primers” 

i la “bandera per damunt de tot”, ha canalitzat en el seu programari i l’han fet créixer 

a tots els nivells. A Alacant Vox ha tret 2 regidors amb el 6,38% dels vots (8.578) 

81 

Segons les dades de l’INE de data 1 de gener de 2020, Alacant és el municipi 

amb major nombre d’estrangers de la província. Resideixen 49.477 estrangers, 

3.536 més que l’any anterior, representant el 14,6% del total de la població 

alacantina, que són 337.482 persones. La segueixen Torrevella on el 41,4% de la 

població és d’origen estranger. Elx amb l’11,2%, Oriola amb el 33%, Benidorm amb 

                                                           
81https://www.epdata.es/datos/poblacion-inmigrantes-emigrantes-otros-datos-habitantes-cada-municipio/3/alicante/788 
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el 30%. Com podem veure, el fet que la capital tinga més estrangers no es tradueix 

en un major percentatge82.  

 

Informe Secretariat Diocesà de Migració 

El percentatge entre homes i dones està molt igualat, 50,8% els primers i 49,2% 

per a elles. La franja d'edat més nombrosa de les persones estrangeres que viuen a 

la província d'Alacant passa a ser la de 40 a 44 anys, amb 32.312 persones, que 

representen el 20,7% del total de la població estrangera amb aquesta edat. Una de 

cada cinc persones amb aquesta edat és estrangera. Respecte a les persones 

estrangeres de països comunitaris (UE28), la franja d'edat amb major representació 

continua sent la de 70 a 74 anys, amb 20.449 persones, malgrat el descens en 428.  

Per la procedència destaquen: 

1. Africans 29,7% 

2. Americans 28,6% 

3. UE 21,2% (ací probablement estan inclosos els britànics que després del 

Brèxit es parla de donar-los un estatus especial). 

4. Europeus no comunitaris 13,3% 

5. Asiàtics 7,1% 

6. Oceania i apàtrides 0,17% 

  

                                                           
82Aproximación estadística a la población extranjera en la provincia de Alicante 2021 Publicado en Alicante en Julio de 2021  

Secretariado Diocesano de Migración                                                https://astialicante.org/wp-
content/uploads/2021/07/INFORME-Aproximaci%C3%B3n-estadistica-2021.pdf 
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Demografia per origen espanyol dels alacantins. Padró de 2004: 

 Nascuts 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 altres comunitats: destaquen Castella – La Manxa (7,13%), Andalusia 

(4,63%), Múrcia (3,85%), Madrid (3,84%) o Castella – Lleó (2,89%) 

Població per barris. 1 de gener de 2017. 

Barri 
Total Espanyols Estrangers   
Total Total Total % 

DIVINA PASTORA 1.533 1.497 36 2,34 
RABASSA 2.911 2.818 93 3,19 
TOMBOLA 2.451 2.343 108 4,4 
POLIGON BABEL 7.913 7.529 384 4,8 
POLIGON SAN BLAI 22.292 21.142 1.150 5,15 
SANT GABRIEL 5.014 4.740 274 5,46 
SANT AGUSTI 2.102 1.970 132 6,27 
EL PALMERAR - URBANOVA - 
TABARCA 3.436 3.217 219 6,37 
FLORIDA BAIXA 10.763 9.988 775 7,2 
GARBINET 13.091 12.147 944 7,2 
LO MORANT - SANT NICOLAU 
DE BARI 

6.475 6.004 471 7,27 
DISPERS PARTIDES RURALS 6.843 6.311 532 7,77 
VILLAFRANQUEZA - SANTA FAÇ 4.274 3.906 368 8,610 
FLORIDA ALTA 4.947 4.506 441 8,9 
CIUTAT DE ASSÍS 6.353 5.787 566 8,9 
VISTAHERMOSA 5.716 5.181 535 9,3 
GRAN VIA SUD 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 
CAP DE L’HORTA 15.837 14.126 1.711 10,8 
EIXAMPLE DIPUTACIÓ 14.756 13.135 1.621 10,98 
VERGE DEL CARME 3.429 3.018 411 11,98 
ELS ANGELS 11.059 9.710 1.349 12,19 
ALBUFERETA 10.141 8.884 1.257 12,39 
CIUTAT JARDÍ 1.476 1.291 185 12,53 
SANT FERRAN - PRINCESA 
MERCEDES 

4.806 4.194 612 12,73 
PLATJA DE SANT JOAN 22.424 19.425 2.999 13,37 
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SANT BLAI - SANTO DOMINGO 8.852 7.631 1.221 13,8 
ALIPARK 3.012 2.554 458 15,2 
MERCAT 8.936 7.445 1.491 16,68 
CENTRE 5.459 4.487 972 17,8 
CAROLINES ALTES 18.153 14.887 3.266 18 
BENALÚA 9.177 7.998 1.179 19,38 
RAVAL ROIG - VERGE DELS 
SOCORS 

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 
CAROLINES BAIXES 9.734 7.521 2.213 22,73 
SANT ANTONI 2.195 1.681 514 23,4 
SIDI IFNI - NOU ALACANT 4.616 3.389 1.227 26,58 
CASC ANTIC - SANTA CREU - 
AJUNTAMENT 

2.787 2.001 786 28,2 
VERGE DEL REMEI 15.260 10.283 4.977 32,61 
COLÒNIA REQUENA 2.275 1.212 1.063 46,72 
TOTAL 336.478 290.426 46.052 13,68 
Font: Departamento de Estadística del Excmo. Ayuntamiento de Alicante. Padrón 
de habitantes.  
Data consulta: 26/01/2018 
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QUAN LA CIUTAT ES TANCA: ELS ALACANTINS INVISIBLES 

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 és un luxe inabastable per a milers 

de persones i un territori de supervivència. Molts immigrants o gitanos, persones 

sense llar o xabolistes , gent gran sense protecció, en especial dones, jóvens sense 

faena ni estudis, prostitutes, aturats de llarga durada... I això requereix parlar més 

del tema i  més polítiques socials. 

Potser el millor exemple siga el segon sector de Joan XXIII, mostra 

privilegiada de l’especulació del 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, Torrevella i Benidorm tenen unes xifres de morts violentes 

molt altes). 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.  

La concentració de fets violents en determinades zones i invita a l’abandó i genera 

una demanda d’habitatge en les zones d’expansió. Aquestes zones venen, 

subliminarment la seguretat com un valor, amb 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 públic urbà. Ciutadans amb por i veïns donats a identificar 

culpables expiatoris. Una prova d’això és la situació de Campoamor, on els veïns 
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viuen amb la sensació d’inseguretat i que porta a la criminalització del Centre de 

Protecció de Joves, ara que havia desaparegut Montoto. Aquests discursos són 

aprofitats per l’extrema dreta, representada per Vox a nivell institucional, que aprofita 

per a magnificar-los i fins i tot per a mentir per aconseguir un millor resultat electoral.  

 

Nivell de vulnerabilitat dels barris83. 

 

Les dades de la població 

ocupada són de 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% per als 

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 se situaven en el 19,13%, el 

2020 es va disparar fins al 23,91%, la crisi de la Covid-19 va afectar durament tot el 

país. A octubre de 2021 es situa en el 22,19% (34.441 aturats)84: 

                                                           
83 https://apps.fomento.gob.es/barriosvulnerables 
84 https://datosmacro.expansion.com/paro/espana/municipios/valencia/alicante/alicante-alacant 
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Dades per al municipi d’Alacant a octubre de 2021 

Segons el president d’INECA, Rafael Ballester, ja la crisi de 2008 va suposar un 

sever revés a l'economia mundial i l'economia de la província va quedar totalment 

devastada85. Va ser llavors quan la província d'Alacant va iniciar un procés de 

transformació que no ha conclòs encara, virant cap a l'ecosistema digital i 

transformant les seues empreses en microeconomies amb alt valor afegit. Aquesta 

transformació va quedar paralitzada amb la crisi econòmica derivada de la pandèmia 

per la Covid-19. Encara que és notori que el procés transformador continua de la mà 

d'iniciatives públiques i empresarials de gran estirada, és molt important que els seus 

efectes s'estenguen al conjunt de l'economia productiva i industrial de la província, 

aprofitant per a això els referents que ja destaquen en els sectors agroalimentari, 

tèxtil, calçat, components, moble i disseny, entre altres. A més Alacant ha recuperat 

pes en el conjunt nacional quant al turisme, però encara lluny de les xifres de 2019. 

Ballester ja havia parlat al 2020 que l’economia alacantina havia retrocedit als 

nivells de 201786. La ratxa positiva en les exportacions que acumulava 8 mesos 

consecutius amb augments es truncà bruscament al març, generant una reducció 

anual del 7,6%. No obstant això, el saldo trimestral és positiu. Els cinc països amb 

els quals Alacant presenta el millor saldo comercial en aquest trimestre són França, 

Alemanya, Itàlia, Portugal i Polònia. 

Alacant va veure créixer durant la Covid19 les “Cues de la fam”, un increment dels 

alacantins que necessitaven ajuda per a poder menjar. 

  

                                                           
85 https://ineca-alicante.es/la-provincia-de-alicante-pierde-peso-en-la-economia-nacional/ 
86 https://ineca-alicante.es/la-economia-de-la-provincia-retrocede-tres-anos-por-la-pandemia-sanitaria/ 
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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 del lloc com a vincle 

emocional. La salut espiritual s’assimila a la salut econòmica. La generalització del 

model d’urbanització tancada i aïllada, que dona seguretat, rellevància i beneficis 

tranquil·litzadors no duu acompanyada una reflexió profunda sobre els costos que té 

sobre la sociabilitat o el medi ambient. Triomfa el model d’ampliació d’allò privat i 

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 si haguera una 

innovació arquitectònica respectuosa amb les necessitats reals de la ciutat i dels 

seus habitants. Però s’elimina l’estètica 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, amb el 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. A més, quanta 

més extensió tinga la ciutat, més recursos necessitarà per al seu manteniment. 
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Els barris  

 

Un cert caire de decadència presideix la vida quotidiana dels nostres barris i 

en ells es verifica també la crisi d’identitat. Hi ha una tendència a 

l’homogeneïtzació que difumina els perfils, una reducció dels espais de reunió i un 

declivi del comerç de barri, alterant la distància psicològica entre barris veïns. A això 

se suma l’emergència de nous grups de població en paral·lel a la pèrdua de població 

tradicional. Arribem així a una crisi d’identitat de la majoria de barris. Un reflex, i una 

causa, és 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, els barris es fragmenten 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. 
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La manca de zones verdes, els barracons escolars, les carències en el sistema de 

salut o serveis socials, els carrers amb enllumenat inadequat, la inseguretat, els 

problemes de trànsit i de brutícia, inviten a l’abandonament.  

Un fenomen recent seria el de les entitats bancàries87. A Alacant tres entitats -

Sabadell, CaixaBank i Santander- es reparteixen el 52,6%, i, si se sumen les de 

BBVA i Bankia, el percentatge aconsegueix el 74,2%. Com és lògic, la principal 

conseqüència és que els consumidors cada vegada tenen menys opcions on triar i, 

per tant, també menys capacitat de negociació per a rebaixar els seus costos 

financers.  

El principal problema sorgeix en aquells municipis, generalment de xicoteta 

grandària, on han desaparegut totes les entitats i que, a més, solen comptar amb 

una població envellida. Una realitat que a Alacant ja es dóna en 60 municipis. Si 

l'entorn rural ha sigut el que ha patit en major mesura els tancaments de la banca en 

els últims anys, en aquests moments són les xarxes de les grans ciutats les que es 

veuen més amenaçades. es redueixen a la mínima expressió o se suprimeixen els 

serveis de caixa, per a oferir una atenció més personalitzada a aquells segments de 

clients més rendibles o per a gestionar les operacions que deixen més marge. Molts 

barris, especialment els menys dinàmics econòmicament parlant veuen com es 

tanquen les seues sucursals. En molts casos, les persones majors o amb pocs 

coneixements informàtics han de recórrer grans distàncies per a poder realitzar les 

seues operacions bancàries o simplement traure diners del caixer.  

 

                                                           
87 https://www.informacion.es/economia/2019/04/12/tres-bancos-controlan-mitad-sucursales-5442027.html 
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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 durant el 2019. El preu al primer 

trimestre del 2019 és un 3,6% inferior al 

registrat en el mateix període de l'any 

anterior88.  

 
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 entra en l’espiral de pèrdua de població, la 

tendència es consolida. Entre 1986 i 1999, la població resident als barris centrals: 

Nucli Històric, Sant Anton, Eixample, Benalúa, Alipark, la Florida, Ciutat d’Assís, 

Campoamor, Carolines i el Pla, han perdut entre el 3 i el 30% de la població. Al 

contrari, les zones perifèriques de la ciutat, sobretot Garbinet, Albufereta, Sant Joan i 

Cap de l’Horta han experimentat forts creixements (més del 140%). Els millors valors 

es troben a la zona de platges, on l’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.  

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 gener de 2021 la renda per barris de les grans 

ciutats espanyoles, on el barri de Carrús, a Elx, és el més pobre de totes les ciutats 

                                                           
88 https://www.tinsa.es/precio-vivienda/comunitat-valenciana/alicante/alicante/ 
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d'Espanya que superen els 200.000 habitants. Ja saben, l'economia submergida. A 

Alacant mostra la ciutat dual: el centre -especialment a l’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, El Palamó o Nou Alacant- el nivell de renda, en 

alguna d'aquestes zones, no arriba als 15.000 euros. Però, com es va 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 renda89. 

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, complicant el futur dels serveis socials i les pensions  si la immigració no 

ho evita . 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 a fer front a les pensions, i si no hi ha 

joves es perd capacitat econòmica i població amb formació qualificada. I això 

que  les universitats d'Alacant i d'Elx  aconsegueixen que molts joves es mantinguen 

en el seu territori fins que arriba l'hora de la inserció laboral90. 

Hi ha processos urbans a Alacant silenciosos, lents i devastadors als quals no es 

presta atenció fins que els seus nocius efectes són irreversibles. L’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 turístics i 

immobiliàries. Un impacte extraordinari i molt accelerat sobretot al centre d’Alacant al 

provocar canvis en els residents i els usos dels espais91.  

                                                           
89 https://cadenaser.com/emisora/2019/01/21/radio_alicante/1548064134_476755.html 
90 Alicante: cada vez menos joven. Información. J. Hernández. 13.10.2018.  
91 Gentrificación y cambios urbanos: el caso de Alicante. Carlos Gómez Gil. 24.03.2018 
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El maig de 2020, Xavier López, d’Unides Podem, afirmava que ja crisi sanitària ha 

posat en evidència que necessitem projectes urgents com a centres socials a San 

Gabriel, Colònia Requena, Benalúa o Sant Blai. Diversos informes del pla d'inclusió 

que ens alertaven de l'increment de la vulnerabilitat i precarització a molts barris com 

la Zona Nord, Miguel Hernández i el Cementiri, que a més s'estenia cap a altres 

zones com Carolines, Ciutat d'Assís o Campoamor92. 

El 31 de desembre de 2020 l’ajuntament d’Alacant acomiadava 80 treballadors 

socials contractats amb una subvenció de la conselleria de Polítiques inclusives. 

Segons Compromís, és l’únic ajuntament que ho ha fet i acusava d’això directament 

a Llopis, la regidora al càrrec93. I no és un tema menor, el dels Serveis Socials. Un 

de cada deu alacantins va haver de recórrer a serveis socials durant l'any de la 

pandèmia. Això suposa un creixement del 28,5% respecte a l'exercici anterior, 

segons fonts de la Regidoria que dirigeix Julia Llopis94. 

95 

 

                                                           
92 https://aquimediosdecomunicacion.com/2020/05/14/los-servicios-sociales-de-alicante-estan-desbordados/ 
93 https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20210113/6182032/compromis-pide-ayuntamiento-alicante-vuelva-

contratar-80-trabajadores-sociales.html 
94 https://www.elespanol.com/alicante/alicante-ciudad/20210919/alicantinos-recurrir-servicios-sociales-ano-

pandemia/613189075_0.html 
95 https://www.esdiario.com/alicante/654228778/foto-viral-desahucio-alicante-.html 
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El centre descentrat 

El centre d’Alacant mostra un dualisme entre l’abandó i l’opulència. Mostra 

una pèrdua de població que afecta al Barri Antic, a Santa Creu, Centre, Mercat i Sant 

Antoni. Només es manté igual el Raval Roig i creix Verge del Socors i 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 neodesenrotllisme actual. La subordinació de la cosa privada o 

del transeünt al vehicle de motor, no poden sinó frustrar  qualsevol intent durador de 

reconstruir un Centre Històric fort, llegible, articulador i de referències simbòliques. 

 Pocs alacantins visiten el Centre, inclosa la zona de l’Ajuntament. Això 

parla d’un llunyament 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 un fet simbòlic. 

 El Centre experimenta una caiguda econòmica. Desigualtats entre la 

zona Diputació-Maisonave que es va difuminant a mesura que anem cap 

al Mercat. Importants centres comercials absorbeixen gran nombre de 

treball públic. 

 L’Hostaleria i l’oci es concentra a l’Esplanada 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, de les experiències compartides, on es 

troben els edificis emblemàtics. El centre és l’instrument privilegiat per a dotar de 

sentit la ciutat, informant els 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 ser 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, afectats per obres infinites.. El Centre encara és l’espai per a les 
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Cavalcades, ofrenes i processions. 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 quan la seua imatge ha anat convertint-se en un territori fosc, brut i 

insegur. Els establiments turístics i de restauració també poden veure frenada la 

seua diversificació, per les mateixes raons, mantenint-se, com a zones d’oci nocturn, 

que a més, sovint, dissuadeixen els veïns de restar en aquests espais i que allunyen 

altres tipus de negocis. Existeix un Dèficit estructural en els serveis, improvisacions 

en les obres i una incapacitat per a la promoció de polítiques econòmiques actives. 

Alacant no gaudeix d’un panorama monumental radiant. Una característica 

identitària del centre és el mar. Sentim encara el “anem / baixem 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. La ciutat extrau 

riquesa del port, de la platja i de la costa. El Centre històric és el nexe entre la ciutat i 

el mar. L’Esplanada 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. Han desaparegut la majoria de negocis tradicionals i només hi ha les 

noves zones d’oci, pubs nocturns que conviuen amb els restaurants. 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 municipi96. O la construcció de l’oficina 

de Turisme on havia estat la comandància de Marina, privant de les vistes 

panoràmiques des del port de Casa Carbonell o el Castell97. 

 

  

                                                           
96 Porfesores d ela ua i ecologistas piden a costas la retirada del plan del litoral de Aguamarga. Miguel González. 07.05.2019 
97 La maldición de Alicante. Carlos Gómez Gil. 19.03.2019 
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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 cas alacantí això ha desaparegut. L’anul·lació de l’espai públic amb 

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 eviten el desplaçament de la població, ni mantenir 

comerços actius, ni gaudeixen de serveis públics de qualitat, com la insuficient 

obertura de centres socials, de la tercera edat, etc. Fins a cert punt, són mimètics, en 

la seua configuració i activitats, els d’un barri amb l’altre, per la qual cosa no són 

generadors d’identitat col·lectiva.  

La nova configuració 

urbana facilita trets 

específics contra les 

dones. Zones disperses, 

sovint mal enllumenades, 

que afavoreixen 

potencials agressions, i 

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 les 

dones majors en alguns nínxols urbans. 
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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 bàsquet 

encara hui no és un esport referent. L’Hèrcules sí que és un identificador urbà, però 

no és capaç de representar ja la ciutat, perquè l’actual afició no aguanta tanta 

derrota i el 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’Hèrcules i va adquirir el 95% de les 

accions, salvant l’equip del descens a Tercera Divisió i la 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 rebre98.  

Hui dia, l’Hèrcules travessa una gran crisi que dut als aficionats a manifestar-se al 

carrer contra la seua direcció. No només en el terreny esportiu, també en l’econòmic. 

La història de l’Hèrcules és la de les desgràcies que tots hem hagut de patir seguint-

lo, afirma Manuel Lillo99. El que ha passat, al final, no és cap altra cosa que el que 

havia de passar. El desenllaç inevitable d’un club desprotegit, en mans d’aquells que 

trauen profit sense cap oposició, emparats per la fórmula de la propietat privada –

                                                           
98 Enrique Ortiz recompra el Hércules CF a la Generalitat por un precio 38 veces menor por el que lo perdió. Toni Cuquerella. 

21.09.2017 
99 Hèrcules. 2021. 24.05.2021. https://lillousechi.cat/hercules-2021/ 
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legítima, no ho discutiré– però lliures de tota pressió social i de qualsevol influència 

que els haja convidat a recapacitar per, almenys, impedir arribar fins a l’infern a què 

hem arribat. En Alacant no hi ha hagut tal capacitat. Els polítics i els seus socis han 

fet i desfet sense cap contrapès. El preu a pagar és aquest descens a quarta 

categoria i una desaparició probable, que caldrà veure en què es tradueix. Ni tan 

sols els polítics s’han posat per davant per injectar un mínim d’esperança, tal com sí 

que van fer el 1999 davant aquell imminent descens traumàtic a la 2a B. El futbol 

donava un rèdit electoral fa vint anys –així hi va arribar Ortiz. Ara no en dona cap. 

La Generalitat vol que l'Hèrcules compartisca el Ric Pérez amb qualsevol club 

d'Alacant que estiga en el futbol professional100. Manuel Illueca, director general de 

l'Institut Valencià de Finances (IVF), va posar llum sobre les raons que han impedit 

que Hèrcules i Consell arriben a un acord sobre les condicions d'arrendament del Ric 

Pérez. L'exclusivitat de l'ús de l'estadi i les quantitats a pagar pel lloguer són els 

factors de discrepància entre totes dues parts, encara que tant *Parodi, conseller 

delegat de l'Hèrcules, com Illueca, són optimistes i tenen clar que s'arribarà a un 

acord. L'Hèrcules va signar en 2007 un contracte d'arrendament amb *Aligestión, 

empresa propietat de l'empresari Enrique Ortiz, per a tindre ús exclusiu de la 

instal·lació a canvi d'assumir el seu manteniment i el 7% dels ingressos generats en 

l'estadi per taquilles, rebosteria o televisió. El camp va passar a les mans de l'IVF en 

2017 per 3,7 milions d'euros, després d'acudir el banc del Consell a una subhasta 

pública. L'IVF considera que la propietat està lliure de càrregues, mentre l'Hèrcules 

esgrimeix el contracte d'arrendament del qual fóra el seu estadi. 

L’altre club de la ciutat, l’Alicante CF, que havia arribat a jugar en Segona A, va 

desaparèixer al no poder fer front a un deute d’11 milions d’euros el 2015, després 

d’arribar a Regional Preferent. Un any abans, diversos socis havien creat el CFI 

Alacant com a relleu de l'entitat original. L’agost de 2021, el CFI va anunciar un 

conveni de col·laboració amb l’Intercity. Els socis del CFI seguiran assumint la 

gestió, si bé la direcció esportiva estarà formada per una comissió composta per 

representants dels dos clubs101. 

 

                                                           
100 La Generalitat vol que l'Hèrcules compartisca el Ric Pérez amb qualsevol club d'Alacant que estiga en el futbol 

professional. https://www.informacion.es/hercules-cf/2021/11/17/exclusividad-rico-perez-principal-obstaculo-
59643224.html 

101 https://www.elespanol.com/alicante/deporte/20210804/intercity-sale-rescate-cfi-alicante/601690205_0.html 
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La crisi del comerç a la menuda 

Alacant té 15,4 establiments per cada 100 habitants la qual cosa indica 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 i que han suposat 

un perjudici a la trama comercial tradicional i es van buidant les antigues zones de 

comerç i s’aprima la convivència de barri. Entre 1997-2002 l’increment de l’activitat 

comercial a la menuda es situà en un 10,2%, què no és molt 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 a la menuda. 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’atraure els 

clients recreant paisatges urbans, etc. creant paradisos virtuals per a classes 

mitjanes. 

La dualitat la veiem en Alcampo, ubicat a l’ominós Camp dels Ametlers, que 

no ha obtingut cap reconeixement. El seu horrorós disseny exterior pareix una 

muralla amb la ciutat. A més, els guanys d’eixos centres poc reverteixen en 

l’entramat econòmic de la ciutat. A més es va construir sobre el camp de 

concentració del Camp dels Ametlers, un lloc de memòria històrica on van anar a 

parar la major part de les restes de l’exèrcit republicà i altres dirigents de la 

República que es trobaven al port d’Alacant en acabar la Guerra Civil. 

D'acord amb un informe elaborat per la consultora Locatus i publicat en juny de 

2019, els centres comercials espanyols entraren en crisi102. El 17% dels locals està 

tancat i la desocupació supera fins i tot el 20% en un terç dels mínims. La situació és 

preocupant per a un sector que, en un altre temps, liderava el comerç minorista a 

Espanya. No obstant això, existeix una gran diferència entre les diferents comunitats 

autònomes.  

Carlos Baño, president Facpyme i vicepresident de Confecomerç: El comerç local 

o de barri s'ha convertit en una dels senyals d'identitat de la nostra ciutat. 

Establiments molt identificats amb la idiosincràsia dels barris on se situen i que tixen 

una xarxa de vincles interpersonals que van més enllà de la simple relació comercial. 

                                                           
102 Los centros comerciales se vacían: el 20% de los locales está cerrado. 

https://www.eleconomista.es/distribucion/noticias/9965248/06/19/Los-centros-comerciales-se-vacian-el-20-de-los-
locales-esta-cerrado.html 
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La pandèmia els ha colpejat amb duresa i necessiten de l'ajuda de les 

administracions, però la seua il·lusió i les seues ganes de seguir avant continuen 

fermes perquè són, com ells mateixos perceben, “ànima, vida i cor dels nostres 

barris”103 

 

Mapa dels centres comercials d’Alacant 

El comerç tradicional de barri; alternativa a Alacant enfront d'una cascada de 

tancaments104. Fruiteries, xicotets supermercats o senzilles drogueries que recorden 

temps passats sorgeixen com a alternativa empresarial i laboral. L'oferta de locals es 

multiplica a causa dels continus tancaments fins i tot en zones molt comercials. En 

molts casos l’èxit ve de trobar-se en zones amb població molt envellida amb 

problemes per a desplaçar-se a altres zones. 

Són molts els xicotets comerços que estan tirant avant gràcies a iniciatives 

pròpies i a unes altres que vénen de part dels seus veïns amb coneixements de 

màrqueting digital. És el cas d'un grup de veïns del barri de Sant Gabriel, a Alacant, 

han llançat una iniciativa per a fomentar el consum en el comerç del barri105. 

  

                                                           
103 Comercios que son vida para la ciudad de Alicante. https://www.informacion.es/alicante/2021/09/25/comercios-son-vida-

ciudad-alicante-57691931.html 
104 El comercio tradicional de barrio; alternativa en Alicante frente a una cascada de cierres.  Enrique Bolland. 

https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20210417/6921072/comercio-tradicional-barrio-vuelve-alternativa-frente-
cascada-cierres.html 

105 https://www.pymesyautonomos.com/marketing-y-comercial/pequeno-comercio-salvado-vecinos-solidarios-marketing-
digital 
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Manca d’espais verds 

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 Palmerar o el Tossal, arrosseguen una història 

de desgràcies. L’Ereta, de gran qualitat, xoca amb l’orografia que no convida a 

visitar-lo a segons qui. El parc PAU5 reduirà 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 estan per 

veure. 

“Actualment les dues 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 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 

poden 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 Tàngel. 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”106.  

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.107 El Desbloqueig del Parc Central s’ha dut a terme el mes d’abril108, i ja hem 

sentit al candidat Sanguino parlar d’habitatges, havent de recordar-li Compromís, 

Podem i Ciutadans la necessitat de zones verdes contra la construcció. Estem a 

l’any 2021 i el Parc Central continua essent una gran rassa que divideix Alacant. El 

                                                           
106 Canvi climàtic, misericordia! Idees fresques contra la desertificació alacantina. Carlos Pastor. 28.04.2019 
107 Compromís propone un parque en el aparcamiento del ADDA per a revitalizar Campoamor y su entorno. Ser. 16.05.2019 
108 El Consell asume el convenio sobre el suelo de RENFE y redobla la presión sobre el PP de Alicante. R. Navarro. 26.04.2019 
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Tossal també presenta grans problemes pel seu abandó i manca 

d’infraestructures que comuniquen una banda i altra de la 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 fora 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 castells109.  

S’ha fet molta faena al Tossal, creant senderes que connecten diferents carrers i 

reduint l’efecte barrera que significava entre els barris de la ciutat. S'han creat 

recorreguts connectats basats en les sendes obertes. Aquestes sendes estan 

interconnectades en nombrosos punts del seu recorregut, aprofitant xicotetes zones 

horitzontals, per a la concentració de major abundància d'arbratge i vegetació, 

acompanyant els recorreguts amb bancs de fusta, estratègicament situats per a 

gaudir de les vistes sobre la ciutat. El projecte ha reforestat la zona amb plantes de 

diferents espècies arbustives i arbratge mediterrani, utilitzant tècniques com la 

creació de bosses de substrat, en els farciments dels murs i els vessants, entre 

altres, amb la finalitat de recuperar una àrea boscosa de gran interès mediambiental. 

Al mateix temps també s’han realitzat obres de rehabilitació al Castell de Sant 

Ferran.  

Proposta de cinturó verd per a Alacant de Subarquitectura una proposta també del PSOE. 

El guanyador del Concurs Internacional d'Idees per a la creació d'un Corredor 

Litoral, El meu arxipèlag connectat, va ser el grup Aranea. 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 la gent amb 

el paisatge i els paisatges entre si, l’aigua amb la terra i l'aigua amb la gent. Entenent 

                                                           
109 El Tossal: un espectre verd al sostre d'Alacant. Carlos Pastor. 21.01.2019 
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que el veritable potencial del corredor litoral és la seua 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 seua història i importància 

paisatgística i la connexió de trams compresos entre el Cap de l’Horta 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"110. L’octubre de 2020, l'equip 

de Govern (PP i Cs) actualitzava i seqüenciava en 25 trams diferents per a planificar 

el seu desenvolupament d’un dels projectes reivindicats pel sector turístic com a 

element diferenciador de la ciutat111. 

La futura Via Verda La Pedrera travessarà quatre túnels, evitant els desnivells de 

l'avinguda la Vila Joiosa. Així mateix, resulta indubtable el valor patrimonial de la 

pròpia plataforma de l'antic “Trenet” incloent els 

seus més que interessants obres de fàbrica de 

cadirat i maçoneria emprades en els túnels. No 

obstant això, han transcorregut tres anys (estem a 

novembre de 2021), i la Via Verda no està, ni tan 

sols, projectada112. 

El Jardí Vertical de les Cigarreres, que en 

realitat no ho és, ha estat seleccionat per als 

premis FAD 2011. Es tracta d’una estructura 

metàl·lica de 20 metres d’altura com a suport per a 

la vegetació113. No ho és, de vertical, perquè en realitat és un sistema de terrasses.  

El projecte de construcció de la segona pista de l’aeroport de l’Altet afecta el 

saladar d’Aiguamarga i el seu ecosistema, i no serveix de res l’oferta de comprar 

parcel·les privades del Clot de Galvany per permutar la proporció de terres. També 

està l’afectació acústica114. El grup ecologista Margalló Ecologistes en Acció ha 

afirmat que l'ampliació, "lluny de redundar en una disminució dels gasos d'efecte 
                                                           

110 Alicante tendrá un paseo litoral “Ecológico”. El Mundo. @vicntepf. 02.02.2019 
111 https://alicanteplaza.es/el-renacer-del-paseo-litoral-de-alicante-obra-en-urbanova-y-preparativos-para-ramon-y-cajal 
112 Vía verde La Cantera, ¿para cuándo dice que la quiere? Pedro Raigal i Iñaki Malluguiza. Plataforma Movilidad Sostenible 

L’Alacanti. 05·11·21 https://www.informacion.es/opinion/2021/11/05/via-verde-cantera-dice-quiere-59211808.html 
113 El jardín Vertical de las Cigarreras, seleccionado para los Premios FAD 2011. Información. 09.11.2011 
114 El daño colateral de otra pista en el Altet: afección al parque empresarial, desarrollo de Torrellano y a Aguamarga. Pablo 

Serrano. 27.04.2019 
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d'hivernacle, consumaria l'augment d'aqueixes emissions, en un sector com el de 

l'aviació comercial, un dels més contaminants que existeixen". I tot això, segons han 

destacat en un comunicat, "a costa de la destrucció d'un aiguamoll com el de 

Aiguaamarga, un embornal diòxid de carboni i una infraestructura natural enfront de 

les inundacions"115. 

 

El regidor socialista Raúl Ruiz, al costat d'una de les espècies invasores, en la zona de Benalúa Sud 

I a tot i això hem d’afegir les errades al introduir en els jardins de la ciutat espècies 

que són invasores116 o bé aquelles que el seu manteniment les converteixen en una 

font de despesa inesgotable. "La sobtada presència massiva d'aquesta gramínia en 

zones tan diverses com Vistahermosa, Sant Gabriel o el Palamó i la seua alarmant 

penetració des de les partides rurals i rambles és un problema que ha d'afrontar amb 

urgència l'Ajuntament", afigen des del grup municipal. No obstant això, segons 

prossegueixen, "l'alcalde ha consentit que s'utilitze aquesta espècie invasora com a 

ornamental en diferents punts d'Alacant, una negligència que posa de debò risc el 

nostre paisatge i la nostra biodiversitat". Alerta de la "gravetat de l'expansió 

d'aquesta planta ja que pot veure's en el seu ràpid brot al costat de calçades i 

rotondes d'altres barris", com Rabassa, els PAU 1 i 2, o a la Platja de Sant Joan. 

Un informe de l'interventor municipal posa en qüestió la gestió de l'alcalde Luis 

Barcala quant a la fiscalització del manteniment de les zones verdes de la ciutat 

d'Alacant quan la contracta estava en mans de l'empresa Geamur, assenyala el grup 

                                                           
115 https://www.lavanguardia.com/vida/20200305/473975986420/avisan-que-ampliar-el-altet-es-incompatible-con-el-

medio-ambiente.html 
116 https://www.informacion.es/alicante/2021/11/05/psoe-acusa-bipartito-plantar-especie-59192315.html 
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municipal socialista a l'Ajuntament. El PSOE afirma que l'estudi és "demolidor" en 

revelar que ha pogut existir una omissió de la funció de control de l'Ajuntament amb 

aquesta contracta117. 

A més, en resposta a les qüestions plantejades el mes de junt de 2021 pel 

portaveu de Compromís, Natxo Bellido, Domínguez va detallar que en l'actualitat 

s'havia comptabilitzat que faltaven 1.800 exemplars d'arbratge en la via urbana, la 

qual cosa representa el 2% del total "quan en altres ciutats s'aconsegueix el 10 o el 

15%", malgrat que any rere any Geamur ha vingut reposant una mitjana de 250 quan 

només estava obligada a reposar 200118. En resposta a l'edil d’Unides Podem, 

Vanessa Romero, respecte a la viabilitat que el servei es prestara de manera directa 

per part de l'Ajuntament, Domínguez va respondre que, en la seua opinió, el millor 

model era el d'una fórmula mixta en la qual es comptara amb el “saber fer” de les 

empreses i l'experiència dels operaris de la brigada municipal de jardins, a les quals 

s'havia destinat de manera específica al manteniment del parc del Palmerar per a 

testar i posar en valor el funcionament d'aqueixa gestió directa. Finalment 

l’ajuntament haurà de reajustar i reforçar el contracte de manteniment de zones 

verdes amb un 1,2 milions d’euros més, la qual cosa significa arribar a 7,1 milions, 

per prestar servei en 18 noves zones que no estaven al plec inicial.119 

 

 

 

  

                                                           
117 https://www.informacion.es/alicante/2021/07/28/psoe-asegura-interventor-insinua-informe-55596882.html 
118 https://alicanteplaza.es/alicante-flexibiliza-ahora-la-contrata-de-zonas-verdes-para-reforzarla-si-se-crean-mas-jardines 
119 https://www.eysmunicipales.es/actualidad/alicante-refuerza-el-contrato-de-mantenimiento-de-zonas-verdes-con-12-

millones-de-euros 
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CIUTAT SENSE POLÍTICA 

Una ciutat que renuncia al significat profund de la política que persegueix la 

igualtat de drets, on el ciutadà es fa amo i protagonista del seu entorn, perdrà 

densitat democràtica. La reducció del que és polític a la mera administració de 

les persones i de les coses genera una burocratització general de la qüestió 

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 és una política de proximitat que serà tant més eficaç, legítima i 

democràtica quanta menys mediació existisca entre els governants i els governats. 

Plantejar la participació ciutadana (com 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 posa en dubte la legitimitat d’uns governants escollits a les urnes, 

però no s’atén al diàleg social permanent. El 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, Alacant, és segons entenen els seus governants, una unitat de 

negoci privat, i tot el que escape 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 aquesta i l’estructura de 

poder municipal està, a la pràctica, limitada per la capacitat d’alguns actors de 

l’economia local, per a imposar-se davant una majoria de silenciats.  
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L’herència franquista i la transició: És Alacant d’esquerres? 

La Dictadura, com a anul·lació de la política, significà l’apropiació, més o 

menys brutal, de tots els recursos (econòmics, coercitius i simbòlics). 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·lectualment. 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 dèbils a Alacant. Les Fogueres van ser assumides pel Règim i 

reinterpretades dins de l’ideari i la simbologia de la Espanya franquista. 

La Transició es va viure a Alacant com a la majoria de ciutats espanyoles: una 

mescla d’il·lusió i por, d’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.  

Dir que Alacant és d’esquerres contradiu l’absència d’una classe obrera que es 

distingís per la seua combativitat contra la Dictadura, ni un moviment sindical i 

associatiu potent, ni es disposava d’una Universitat catalitzadora i definidora d’idees 

com a la Universitat de València, des d’on també hi havia un difós el valencianisme.  

I malgrat tot, a les primeres Eleccions Municipals la victòria va ser per a PSOE i 

PCE, i 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 la 

Guerra Civil per edat, amb major preparació i sense ideologies reaccionàries, la qual 

cosa afavoria establir 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, i significava rebel·lar-se contra l’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 que s’intentaven introduir xocaven amb la 

idea assumida pels alacantins de que la construcció “desentrollista” era sinònim 
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d’èxit econòmic. I convé no oblidar que dins de l’esquerra no tothom desdenyava el 

desenrotllisme. Però el bloc social funcionava per manca d’alternatives fiables i 

perquè l’esquerres van satisfer part dels desitjos de la societat. 

El més urgent era fer entrar la democràcia a la Casa Consistorial. La imatge de 

Lassaletta entrant entre masses alegres, no s’ha tornat a donar mai. Detindre la 

destrucció dels espais urbans, restaurar la dignitat d’alguns barris i promoure serveis 

i equipaments 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. Els 

instruments legals eren heretats del franquisme. Fins al 1985 no hi 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, servicis 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-hi 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. El PGOU de 1987, encara vigent, havia de reparar els descosits que la 

Ciutat havia heretat del franquisme i el desenrotllisme, però la pressió de les 

constructores, a vegades amb el suport d’entitats financeres o d’estalvi, creixia. 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’alacantinitat 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. 
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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 (Universitat d’Alacant) naixia el mateix any que les primeres 

Eleccions Municipals i va viure un temps dedicada a la generació de les seues 

infraestructures bàsiques. El cert és que els governs socialistes no es van 

preocupar en bastir ponts entre la ciutat i la universitat. 

Més importància va tindre la pèrdua d’oportunitats de la creació i consolidació de 

la Comunitat Autònoma valenciana. Lassaletta, amb alguns dels seus regidors va 

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 a 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, sense tentacles entre el poble després d’haver 

deixar morir les associacions veïnals i altres moviments reivindicatius, precisament 

per a evitar la crítica contra els seus governs, això va passar a tot l’Estat Espanyol. 
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El PP al poder: és Alacant de dretes? 

El 1995 Luis Díaz Alperi, del PP, guanyava amb majoria absoluta l’alcaldia 

alacantina, al mateix temps que el PP guanyava també la Diputació i la Comunitat 

Autònoma i aviat a l’Estat. El PSOE sumit en escàndols de corrupció i terrorisme 

d’Estat, i sense idees mobilitzadores perdé els governs. El PP oferia un centrisme 

moderat, una governabilitat que acabara amb els escàndols i unes millores 

econòmiques. 

Començaren amb un afable autoritarisme, apartant o castigant al discrepant 

(la UA, associacions de veïns o diaris) i premiant al client i al palmero. Després 

van delegar de facto en el mercat totes les seues decisions clau per al futur. 

Així es generà una espessa xarxa de favors mutus i de promeses de 

mercadotècnia, de grandiloqüència i fastuositat que han pogut minimitzar o 

ocultar els aspectes més miserables de la gestió, que ha sigut capaç de passar 

per sobre de vergonyosos afers. 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. Això 

va ser 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... 

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 15 anys, un 9%, mentre que l’increment del sòl 

urbà se situaria en el 37%. S’estimen en 15.000 els nous habitatges necessaris per 

als 10 pròxims anys, però els promotors urbanístics pressionen per tal que s’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 de despertar 

l’opinió pública. 
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La Ciutat de la Llum com a exemple de les obres fastuoses. Es va constituir el 

novembre de 2003. Es van rodar pel·lícules d’èxit. “Són els millors estudis d’Europa”, 

assenyala un bon coneixedor de l’entorn. Però després de 4 anys d'investigació a un 

expedient obert per part de la Comissaria de la Competència de la Unió Europea, en 

maig de 2012 la Comissió Europea dictamina que la Ciutat de la Llum ha de retornar 

les subvencions públiques de 265 milions d'euros que va rebre del Consell valencià, 

a través de la Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana (SPTCV). 

Pràcticament sense activitat des de 2011, foren tancats per ordre de la Unió Europea 

per competència deslleial en octubre de 2012. El 10 d'abril de 2014, el president de 

la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, anuncia que estan ultimant-se els tràmits 

per a la venda de la Ciutat de la Llum, que es farà per lots i al major preu possible.  

El 2019, amb el Govern del Botànic, va passar a acollir la seu de la Conselleria 

d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, la primera que se situa fora de 

València. També s’instal·laran ací empreses de digitalització i intel·ligència digital, 

amb la voluntat de fer d’Alacant una de les capitals de l’Europa digital120. Per a 

avançar en aquesta direcció s’ha instal·lat a Alacant l’Agència Valenciana de la 

Innovació que treballa per a donar servei i solucions a empreses petites i mitjanes 

que no tenen mitjans suficients per a desenvolupar programes informàtics. 

Seleccionen per consens entre els agents d’innovació, empresaris, científics i 

tecnòlegs, els principals problemes que afecten el sistema productiu que no està 

desenvolupant i que resolen un problema121 

Paco Sanguino ha promès 1.200 habitatges nous 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 al 2024 i la venda de sol per a finançar-lo no es 

farà fins el 2029, així que els habitatges no arribaran fins al 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 

Foment122. 

  

                                                           
120 La llum al final del túnel. Víctor Maceda. 12.02.2018. https://www.eltemps.cat/article/3322/la-llum-al-final-del-tunel 
121 Entrevista a Andrés Garcia Reche. Revista Saó. Setembre de 2021 
122 Sergio Sampedro. Via Twitter. 21.05.2019 
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La mà invisible escanya la ciutat. 

No defense la intervenció pública ofegant 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, amb 

la presumpció de què moltes irregularitats seran tolerades o corregides a 

posteriori amb la transferència de recursos públics a 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. I si el 

ciutadà protesta és taxat de subversiu. 

Si la ciutat es regeix prioritàriament pel negoci, que és activitat privada, el que és 

públic, el de tots, decau. Es produeix una contradicció entre la sensació de constant 

increment de riquesa i el real debilitament econòmic de la ciutat. I la debilitat de la 

cosa pública repercuteix, sobretot, en els més dèbils, que troben pitjors serveis i són 

expulsats a viure 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 conceben actuacions urbanístiques d’importància que 

no siguen actuacions immobiliàries: ni soterrar les vies  de RENFE, ni la Ciutat 

de la Llum, ni la redefinició de la Línia costanera 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, els espais comunitaris. 
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Tots els drets exigibles cedeixen el pas al mercat, reduint-se, com a molt a 

l’assistència social. Com 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 del 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 que ocupen un lloc avantatjat 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 del 

País Valencià, arrodonit tot amb l’aportació a actes festers i folcklòrics, benèfics o 

esportius. I el polític de la dreta diu que l’important és generar riquesa immediata, o 

la seua sensació més aviat. 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. La inexistència de xarxes i 

associacion mostren una 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 drogoaddictes, 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 



98 
 

destinats a la defensa i representació d’eixa societat civil. El nombre d’Associacions 

de Veïns és tant 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.  
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El moviment associacionista i de protesta a Alacant hui dia 

A dia de hui podríem dir que el moviment associatiu alacantí és dèbil, però no per 

això inexistent. Ací comente alguns dels més actius en l’actualitat. 

Carolines és probablement el barri més actiu quant a associacionisme, ací trobem 

l’Hort Comunitari de Carolines, un solar abandonat entre edificacions que va ser 

“Okupat” la primavera de 2009, un grup de joves obri la porta tots els diumenges, 

volent la participació de tothom que vulga cultivar les seues plantes. s'ha consolidat 

una assemblea oberta que a part de gestionar l'espai. s'han fet un mercat de barata, 

xarrades, tallers… L'hort també ha servit com a espai per a altres persones i 

assemblees per a poder realitzar activitats, com el taller trimestral de confitures, les 

Fogueres Populars i Combatives o el Rock´n Truita. L'hort s'ha convertit en un espai 

ple de vida i activitats, on la gent del barri acudeix, l'utilitza, el cuida i se sent 

participant. 

A prop de l’Hort trobem la llibreria-cafeteria Fahrenheit 451. Va nàixer en un dels 

districtes més poblats d'Alacant, que comprèn Carolines Altes, Carolines Baixes i El 

Pla, una zona on no existeix ni una sola llibreria123.  Per això entenen que presten 

una mena de servei al barri”. Posar l'èmfasi en llibres que tracten de política, 

ecologia, feminisme, LGTBI,... Ací veiem una mancança respecte a altres llibreries 

de la ciutat". També disposen d’espai dedicat a xerrades, cicles temàtics, tallers, 

activitats i projeccions perquè els llibres no siguen un element "mort". Admeten tota 

mena de proposta cultural. 

A la zona no hi ha molts comerços oberts”, explica Salva Cobo124. Però és un barri 

viu amb una història de conflictivitat i de lluita que ve de lluny, on a la plaça 

Palmeretes, principal punt de trobada de les veïnes del barri, es troben el Casal 

Independentista Tio Cuc, l’Associació de Veïnes de Carolines el Pla, la seu 

d’Ecologistes en Acció i el Punt d’Informació de Denúncia de Drets Socials d’Alacant. 

La gentrificació del barri de Carolines Baixes és un tema que preocupa les 

associacions i els col·lectius del barri. Per això, des de Fahrenheit van col·laborar 

amb el Punt d’Informació i Denúncia de Drets Socials i amb la Colla Ecologista en la 

iniciativa “Cinema i ciutat: Barri, habitatge i turistificació”. “Volem arribar la gent 

catalanoparlant i a aquella gent que parla català per una aposta cultural i política. A 

                                                           
123 https://alicanteplaza.es/Fahrenheit-451-la-libreria-que-Ray-Bradbury-hubiese-querido-se-inaugura-en-Alicante 
124 https://directa.cat/obre-fahrenheit-451-la-tercera-llibreria-autogestionada-dalacant/ 
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més és prou important tindre llibres en català per totes les persones de les 

comarques limítrofes que usen i parlen català i que poden vindre a Fahrenheit”. 

L’Associació de Veïnes de Carolines Baixes Palmeretes, probablement una de 

les més actives de tota la ciutat i que manté una alta cohesió entre els veïns i veïnes 

del barri. 

Sindicat de Barri de Carolines, que lluita pel dret a un habitatge i vida dignes 

contra els especuladors i els desnonaments, cercant la solidaritat i el suport mutu. 

Ha mostrat els últims mesos una certa capacitat de mobilització per intentar evitar 

desnonaments a tota la ciutat. Una activitat aquesta, que comparteix amb “Stop 

desahucios PAH Alicante” 

Col·lectiu Antifeixista d’Alacant¸ que lluita contra el capitalisme, el feixisme, el 

racisme, el sexisme i l’homofòbia. 

Casal Popular Tio Cuc, és una associació que treballa per la defensa i promoció 

de la llengua, la cultura, la memòria històrica i el País. És un espai obert a totes 

aquelles veus que reclamen una societat més justa i democràtica, on tenen cabuda 

diferents col·lectius i persones. S'organitza de manera horitzontal, assembleària i 

participativa, amb la implicació de gent i col·lectius molt diversos. Organitzen 

diversos esdeveniments com la Fira del Llibre Feminista, concerts, xerrades, etc. 

Recull el testimoni del Casal Cultural Jaume I, de l’ACPV, que es trobava abans al 

Pla i que va haver de tancar al no poder fer front a les multes milionàries que el 

Govern del PP va imposar a l’ACPV. 

La Cívica – Escola Valenciana, probablement una de les més fortes, té com a 

finalitats: Instar els poders públics perquè promoguen la normalització del valencià al 

món educatiu, social, als mitjans de comunicació a l’administració pública i la justícia 

i requerir-los el compliment de les lleis i reglaments. Instar els poders públics perquè 

exigesquen el requisit lingüístic en l’accés a llocs de treball públics. Promoure l’ús 

social del valencià. Defensar els drets lingüístics d’acord amb la Carta Europea de 

les Llengües 

Salvem el nostre patrimoni, Aquest grup és un mitjà per a eixir de la desídia 

ciutadana i denunciar els excessos municipals que atempten contra el poc patrimoni 

que ens queda a la ciutat d'Alacant. Suggerim que feu proposades d'actuació per a 

paralitzar qualsevol irregularitat vinga d'on vinga. Com ells sorgeixen altres 
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“Salvem…”: Salvem el Far¸ del Cap de l’Horta, que vol ser convertit en un restaurant 

per l’ajuntament d’Alacant en connivència amb l’autoritat Portuària. Salvem l’Ideal, 

que vol que el cinema Ideal no siga venut a una empresa que vol fer un hotel i siga 

comprat pel Consell o l’Ajuntament per convertir-lo en un bé cultural de la ciutat.  

Ecologistes en Acció d'Alacant és un dels 300 grups que pertanyen a la 

confederació 'Ecologistes en Acció' i difonen les idees de l'ecologisme social. 

Amics dels Aiguamolls del Sud d'Alacant, AHSA, és una associació 

conservacionista fundada l'any 1995 amb l'objectiu de promoure activitats per a la 

conservació, estudi i divulgació dels valors naturals i paisatgístics dels aiguamolls del 

sud d'Alacant, tenint com a àmbit d'actuació tres comarques del sud de la Comunitat 

Valenciana (L'Alacantí, el Baix Vinalopó i la Vega Baixa del Segura) que atresoren 

un impressionant conjunt de zones humides. 
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La crisi del PP 

La ciutat ha viscut la crisi del PP després de la batalla entre Camps i Zaplana, 

agreujada per la derrota a les eleccions Generals de 2004 que va reflectint moltes 

tensions acumulades, amb un reiterat encreuament d’acusacions entre els diversos 

regidors, l’alcalde i el president de la Diputació, revelant així manca de cohesió 

interna. Darrere d’aquests enfrontaments va aparèixer l’ombra de la corrupció 

relacionada amb favors i arbitrarietats en concessions. Encobridors de xarxes 

clientelars. Un cert “salve’s qui puga” planava sobre Alacant. 

Curiosament, o no, el PSOE local va reaccionar (no sé ben bé com) 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. Relacionada amb la seua posició propera a l'empresari Enrique 

Ortiz i a la seua 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 a 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 
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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. 
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Enrique Ortiz Elfa   125 126 127 128 129 130 

Hi ha personatges que, per la seua transcendència, expliquen l'existència d'un 

fenomen local i en alguns casos global. L’empresari Enrique Ortiz n’és un. Sense ell 

no s’entendria l’Alacant del darrer quart de segle. Ni s’entendrien, tampoc, les 

dinàmiques que han condicionat l’economia i la societat d’una part important del 

país131. 

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 obtindre 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. 

 Mangarrufes 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 

al 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 
                                                           

125 Enrique Ortiz recompra el Hércules CF a la Generalitat por un precio 38 veces menor por el que lo perdió. Toni Cuquerella. 
21.09.2017 

126 Enrique Ortiz, el rey insaciable de la corrupción valenciana. Moisés Pérez. 01.04.2016 
127 Así es el pelotazo de Ortiz en Rabasa que el juez ha cerrado en falso. Moisés Pérez. 15.05.2016 
128 El PGOU de Alicante preparaba un pelotazo de 42 millones para Ortiz con revalorizaciones de hasta el 4.600%. Toni 

Cuquerella. 05.09.2017 
129 ¿la última jugada maestra de Enrique Ortiz? Gema Peñalosa. 17.06.2018 
130 De 'macrocentre' a botiga exprés: així va fracassar el projecte d'Ikea a Alacant. Sergio Sampedro. 23.05.2019 

131 Manuel Lillo Usechi. Contra Enrique Ortiz i tots els altres. El Temps. 06.06.2021 
https://www.eltemps.cat/opinio/13996/contra-enrique-ortiz-i-tots-els-altres 
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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. 

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. 
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El tripartit d’esquerres    132 133 134 135 136 

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 hi 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 en 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 l’alcalde i part del seu equip, amb el cap de gabinet al capdavant, 

per 25 factures que sumen 190.000 euros. En novembre de 2017 Compromís 

anuncia que abandona el Govern i després ho farà Guanyar. 

                                                           
132 ¿Por qué fracasó el Tripartito de Alicante? El Mundo. Sergio Sampedro. 31.12.2017 
133 El Tripartito de Alicante se rompe tras el procesamiento del alcalde Gabriel Echávarri (PSPV). 07.11.2017 
134 El Tripartito de Alicante vuelve a pactar: gestión sin ruido ni decisiones unilaterales. Raúl Navarro. 26.01.2017 
135 Un canvi lent però compasat. El Temps. Víctor Maceda, Àlex Milian i Miquel Payeras. 14.06.2016 
136 De macrocentro a botiga Exprés: así fracasó el proyecto de Ikea en Alicante. Sergio Sampedro. 23.05.2019 
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Els punts positius han estat l’atracció d’inversions estrangeres per a la ciutat i 

estatals en projectes com l’EDUSI 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.  
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ALACANT: RISCOS I OPORTUNITATS 

Repensar la ciutat.  

Alacant com a Unitat de Referències, fent valdre 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 geogràfics d’Alacant. 

1. Una ciutat on es recuperen els aiguamolls, com el del Juncaret (Albufereta) o el 

Barranc de les Ovelles (aquest últim dins d’una guerra de retrets sobre a qui 

correspon el seu manteniment, mentre els veïns es queixen del risc d’inundacions 

i de les males olors que genera el joncar). 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. Hi ha hagut recentment propostes per a Benalúa i Sant Antoni, aquesta 

última possibilitat sembla no tenir gaire futur, de moment. 

8. Fer realitat l’estació Intermodal de RENFE i el Parc Central i comunicar els barris 

del sudoest per carreteres i pasarel·les, de moment provisionals. 
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9. Comunicar Benalúa Sud amb el Parc Marítim i el Port amb pasarel·les que salven 

les vies fèrries, mentre aquestes no siguen desmantellades. 

10. 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 a millorar la Sangueta, 

Rabassa, Tabacalera o el Port. 

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 

res137 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
137 Más verde, también en Alicante. Pascual Rosser Limiñana. 11.05.2019 
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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 l’emergència d’identitats múltiples i en diàleg. Una identitat 

assentada en els valors del civisme, pluralisme, interacció i enriquidors intercanvis, 

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. 

El respecte pel medi ambient, l’acollida al nouvingut, la protecció del dèbil ... des del 

voluntarisme mostra una ciutat solidària. Abandonar l’Alacant Triomfant com a 

contingut econòmic que només es va basar en el clima.  

 

Economia 

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 rendibilitat econòmica global de la ciutat contrasta amb 

l’enriquiment d’alguns. Crisi industrial a la província. El model determinant és 

l’immobiliari i el turístic (insostenible territorialment i mediambiental).  

 

La ciutat de servicis en la societat del coneixement. 

Més del 75% de la mà d’obra està dedicada al sector serveis: turisme, oci, 

comerç, serveis bancaris, professions liberals i servicis públics. El 14,54% són 

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 (primera i tercera) i les altres dos a la distribució i el metall. Però 

en l’àmbit autonòmic, la primera alacantina és la 27a valenciana, la segona és la 42a 

i la tercera la 60a, és a dir, el nostre pes en economia és minso. De les 500 primeres 

empreses valencianes només un 5% tenen la seu a Alacant. En realitat les majors 

empreses segons el seu nombre de treballadors són la universitat i 

l’ajuntament. Hi ha una incapacitat de la ciutat per a adaptar-se al terciari avançat.  
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Bon clima, a prop del mar, connectivitat potencial amb espais econòmics 

dinàmics, proximitat de pols d’atracció, l’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. 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, de condicionar 

dotacions, de pressionar als poders públics i d’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 per a 

assegurar la transparència en les concessions i en els controls posteriors. 

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... 

Vindrà una conselleria de Transparència de la qual serà conseller precisament 

l’autor d’aquest llibre i el programa SATAN que, a través d'algorismes han anat 

introduint "preguntes" al sistema per a saber si en algun departament de la 
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Generalitat s'estan realitzant contractes irregulars o si existeixen despeses 

recurrents en conselleries que fan saltar les alarmes del programa en diverses 

fases138. 

 

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 pel 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, xàrters i creuers, 

però no hi ha una reivindicació sobre: 

 El Corredor Mediterrani (Cadis-Girona, 37% població – 44% PIB i 

exportacions contínuament discutit des del centralisme madrileny. El maig de 

2018 el ministre de Foment espanyol digué que el 2020 es faria el canvi de via i 

el 2023 el corredor estaria llest. Al més de juny, hi havia un 23% de les 

infraestructures executades. El setembre de 2018, el mateix ministre de 

Foment digué que el 2021 el Corredor Algecires-França estaria llest. Amb el 

canvi de govern, un dels polítics del PSPV que més critacava la falta 

d'inversions, José Luis Ábalos, es esdevingué Ministre de Foment i canvià de 

parer al respecte, passant de ser crític a conformista. A més, un fort lobby per 

fer passar l’eix mediterrani per Madrid ha sumat les autonomies d’Andalusia, 

Castella la Manxa i Madrid i que, tot i que d’ací passaria cap a València, 

Alcacant, Múrcia i Almeria restarien fora del Corredor. 

 Apropar i connectar Madrid i Alacant amb l’AVE i limitar-la al turisme o la 

segona residència a voltes de crear empreses complementàries.  

 La xarxa fèrria al port per al transport 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 

                                                           
138 https://valenciaplaza.com/asi-es-satan-el-topo-de-la-Generalitat-para-prevenir-la-corrupcion 
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pista, però és molt criticat pels efectes sobre el medi ambient i sobre l’enllaç 

ferroviari de l’Altet amb Alacant i Elx continuem sense ca pla ni inversions per a 

la seua millora 

 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 amb els municipis de 

l’Alcantí i construir aliances al voltant de projectes econòmics, 

mediambientals, de servicis o culturals. Requereix també una proximació 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, la innovació i la logística, afavorint al mateix temps altres comarques.  

Revalencianitzar Alacant, promoure l’ús del valencià, la seua història 

compartida, la presència de la cultura valenciana en Alacant. (projecte en el que ja 

treballen associacions i institucions com Alacant pel Valencià, el Tio Cuc, la Cívica, 

la plaça del llibre en valencià...). També és necessaria la presència de polítics 

alacantins i de la resta de comarques del sud 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 (Des del 2015 Compromís serà el principal defensor del País Valencià 

a les institucions) 

Replantejar-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. També és cert que València hauria de mirar al sud. No vol fagocitar el sud, 
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simplement l’ignora. Però si des del País Valencià es plany el maltractament en 

finançament de l’Estat espanyol, Alacant es queixa també del tracte rebut des de 

València. 

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 també 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 indefinició 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 esdeveniments. (El Consell del qual Alcaraz 

forma part des del 2015 va tombar eixe projecte). Malauradament el centre hui és el 

regne del ‘Tardeo’ amb tota la problemàtica que genera que hem tractat en altres 

llocs d’aquest document. 

Eix Litoral Cultural: Sud-Nord: 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... Inclou la 

llotja, Aula de Cultura de la CAM139 (la Fundació CAM posseeix uns fons i llegats 

documentals molt importants de Gabriel Miró, Óscar Esplà i Emili Varela), la Seu 

                                                           
139 Compromís Propone un museo para poder exponer el legado cultural de la CAM. 23.05.2019 
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Ciutat Alacant, l’institut Juan Gil-Albert a la Casa Bardín i l’edifici de Correus, el 

Casino, el Col·legi d’Arquitectes, la Sala d’Exposicions de Bancaixa, el MUBAG, la 

Casa de Cultura i l’ascensors del Castell. Ací podríem incloure el Teatre Principal, el 

Museu de l’Assegurada i el Barri Antic, l’Ajuntament i la Casa de la Festa. Més al 

Sud podem incloure la Casa del Mediterrani (Estació de Benalúa) que resta un poc 

despenjat de l’eix.  

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. Compromís vol crear un museu 

a l’Hospital del Rei, actuals dependències de la Guàrdia Civil. Ací el paper d’un 

Cinema Ideal sumat a l’oferta cultural alacantina, al costat del Teatre podria formar 

una connexió entre els dos eixos. Cap al nord com a vèrtex dels dos eixos la 

Britànica, quan se puga incorporar a la xarxa cultural, seria un potent reclam que 

podria albergar entre altres coses un museu de la indústria i el treball a Alacant. 

 

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. A la britànica? 

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... La visita guiada als refugis 

d'Alacant, comença a la Casa de Màquines (Centre d'Interpretació de la Guerra 

Civil), on es realitza una visita guiada a l'exposició «Alacant ha caigut, ací acaba la 

guerra» i inclou l'entrada als refugis de la plaça de Sèneca R31 i el de la plaça del 

Dr. Balmis R46140. Des de novembre de 2021 sumar els de les escalinates del Jorge 

                                                           
140 https://turiguiasalicante.com/refugios/ 
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Juan (General Marvá), Plaça Músic Tordera i Tabacalera. Així mateix, en un projecte 

paral·lel s'obri també el refugi situat en la Plaça de Palmeretes, mentre que l'àrea de 

Memòria té prevista l'obertura pròximament del refugi de Santa Faç141. S’ha de dir 

que durant el 2021 s’han estat excavant les foses dels represaliats pel franquisme al 

cementiri d’Alacant142.  

En la memòria està l’intent fracassat del canvi de noms dels 36 franquistes dels 

carrers d’Alacant143 ja que el jutjat del Contenciós va paralitzar la retirada després 

d'una denúncia del PP per errades en el procediment administratiu144. Podem sumar 

els continus atacs als símbols de la memòria històrica d’Alacant, el bust del capità de 

l’Stanbrpook, Archibald Dickson, la placa a Miquel Grau o la placa commemorativa 

als represaliats al dementiri d’Alacant que va aparèixer trencada a finals de 

novembre de 2021 

Espais per a la història, espais per al civisme. Consorci per a la Història. 

Casells, Tabarca, un Museu de la Ciutat (Compromís proposa la Comandància de la 

Guàrdia Civil) 

 

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. Quan estava en condicions d’obrir-se al seu 

entorn va patir l’atac ferotge del Govern de la Generalitat (Medpark era  

el projecte de parc científic de la Universitat d'Alacant, paralitzat pel Consell, preveia 

70.000 milions en inversions. Els informes jurídics assenyalen que la Universitat no 

és competent en matèria urbanística per a ordenar el sòl i a més la conselleria ha 

encarregat un informe per a determinar les possibles irregularitats que s'han pogut 

cometre en la compra de mig milió de metres quadrats. En el fons d'aquesta 

polèmica apareix de nou el debat sobre els límits de l'autonomia universitària145). La 

societat alacantina en general, capitanejada pel PP i un empresariat incapaç 

d’apreciar els avantatges que ofereix la UA, li va donar l’esquena. La majoria 

dels alacantins no ha visitat mai el campus. Hui els atacs han cessat, però no hi ha 

                                                           
141 https://alicanteplaza.es/alicanteabrealpublicootroscuatrorefugiosantiaereostrassurecuperacion 
142 https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20211106/7841561/donde-fusilados-franquismo-alicante.html 
143 https://elpais.com/politica/2017/12/28/actualidad/1514454458_437369.html 
144 https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/memoria-historica-franquismo-alicante-calles-franquistas_1_3547617.html 
145 https://elpais.com/diario/2000/08/13/cvalenciana/966194287_850215.html 
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molta col·laboració, més enllà de l’obertura de la Seu Ciutat d’Alacant al Centre 

Històric o generar cultura des del Paraninf, 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 i el fet d’haver-se convertit en un parc-museu d’arquitectura i 

escultura. Va haver una proposta per recuperar l’abandonat Edifici de Correus de 

Gabriel Miró 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 Seu, 

d’un Espai Urbà Universitari. Hui l’edifici torna a albergar oficines de correus. També 

s’ha demanat constituir la Càtedra Alacant per estudiar i promoure la realització de 

Tesi Doctorals, enquestes i anàlisi qualitatius, atorgar premis a les investigacions.  

 

Ciutat polifònica. 

La cultura és el resultat d’una negociació col·lectiva entre necessitat i llibertat. El 

paisatge urbà recrea les relacions socials. Alacant viu entre el cosmopolitisme i la 

incapacitat productora. La ciutat ha de tornar  a recuperar el sentit històric i 

respectar-se a si 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 les 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. 

Atansar 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. La ciutat ha de ser un pont entre Europa i 

el Magrib.  

Revaluar les relacions entre oci, economia i cultura. L’oci mercantilista no 

pot cobrir totes les necessitats. Generar fórmules alternatives d’oci alliberades 

del mercat. Iniciativa pública més 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. Ací podem parlar de 
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la faena que fan Antonio Adsuar al capdavant del club de la Terreta i els ‘Alicantes’ 

des d’Alicantinisme i l’Associació d’Historiadors Nordström. La que en fa Alicante 

Vivo o Alicantepedia, l’Institut Gil-Albert, la Seu Universitària Ciutat d’Alacant, les 

Publicacions de la Universitat d’Alacant, l’Arxiu General de la Universitat d’Alacant, 

l’Arxiu Històric de la Província d’Alacant... 

Alacant ciutat de la Festa i les Fogueres com a “relat principal”. Acabar amb 

l’espessa capa de protocols de la casta de festers que s’han apropiat de tot el 

calendari i la diversió. Desfasada i classista. El foguerer representa la 

quintaessència  del bon alacantí, però la festa en Alacant es redueix al botellot, 

soroll, problemes de trànsit i brutícia i mala olor. Les festes ja no són populars ni 

tradicionals perquè el poble ja no és protagonista.  

 

El retorn de la política: projectar la ciutat. 

Una ciutat sense política, com a condició i efecte del seu lliurament als 

mercats principals (que han donat el poder a gent com 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 el poder 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 procés de decisió que exclou el discrepant i impedeix que les 

alternatives arriben al debat. Dirigir hauria de ser 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 de la qüestió tècnica 

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, el respecte i el reconeixement a la multiplicitat d’actors, 

des dels mitjans de comunicació a la Universitat, les associacions empresarials, les 

de comerç, les veïnals, les festeres, els col·legis professionals... S’articulen en el pla 

horitzontal entre grups i verticals entre ells i el poder municipal. La participació 
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ciutadana, anul·lada per pràctiques manipuladores, ha d’obligar els governants 

a realitzar polítiques de proximitat que escapen als influxos dels poders 

privats. La participació en els projectes urbans (com si ha fet el PP amb el projecte 

de peatonalització del Centre en 2019 i que pareix que començarà a ser una realitat 

a partir del 2022). Una carta de la ciutat que introduïsca  compromisos, 

autolimitacions del poder i mecanismes participatius. Fòrums 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. 

Un pacte per la solidaritat i la igualtat. La sostenibilitat (amb la preservació 

mediambiental i paisatgística, la mobilitat i el creixement econòmic). 

Intergeneracional (per a regenerar el patrimoni i nous espais de centralitat on 

puguen participar els joves i els majors). Al cap i a la fi, una modernització.  
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ALACANT 2005-2021. CONCLUSIÓ 

Aquesta és la meua visió d’Alacant, contraposat el text de Manuel Alcaraz, 

publicat el 2005 i l’Alacant de hui, setze anys després.  

L’ànima alacantina es basa en la indiferència, l’apatia i la inconstància (el 

menfotisme)? L’alacantí, en general, és 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 arquitectònic i urbanístic que, rere el 

miratge del desenrotllisme, només era possible 

destruint primer o simplement oblidant “lo vell”. “La 

memòria no va més enllà del que abasta la meua 

vida” és una idea molt estesa. Apatia perquè ningú 

creu necessari protestar davant aquest oblit, 

d’aquesta destrucció del nostre passat. 

Inconstància perquè 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 desenrotllisme ha estat vist com l’èxit econòmic quan en realitat era una font 

d’enriquiment ràpid basat en el totxo, el ciment i el turisme, que s’afegeix a la 

necessitat constructora. 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.  
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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’Esplanada o el parc de 

Canalejas. La construcció de la caseta de Turisme on havia estat la Comandància de 

Marina. Els problemes per a traure les vies ferroviàries en desús que separen 

Banalúa del port i del parc marítim, del mar. 

Només s’ha salvat Tabarca, per la seua insularitat, i el Casc Antic, pel seu oblit. I 

en el cas de Tabarca la pressió turística està considerada com un problema des de 

molts sectors de la població que demanen, actualment, limitar el nombre de visitants 

diaris. Segurament el símbol d’eixe desenrotllisme 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 s’afegeixen altres gratacells repartits, sense gràcia per la ciutat. 

146 

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. La pandèmia de la Covid-19 ha tornat a castigar 

econòmicament la nostra societat, acomiadaments, EROS, etc. que han afectat 

moltes famílies i ha fet que l’administració haja hagut de destinar molt recursos a fer 

front a l’emergència social, però també a les empreses i especialment a la indústria 

del Turisme, que té un pes sobredimensionat a la nostra societat alacantina. 

No s’ha entès que desenrotllisme i modernitat no és el mateix, que es pot 

construir i modernitzar, però també rehabilitar i restaurar. El pes de la Història pròpia 

(i la general) 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, tot 

això en ple franquisme, i la nostra història no era la dels nouvinguts.  

 

                                                           
146 https://madcities.files.wordpress.com/2013/09/poster-alicante-dia.png 
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Avinguda de Dénia buida durant la 

Pandèmia147 

Oblidem els nostres grans 

alacantins, oblidem la nostra 

història comuna com a poble 

valencià dins de la Corona 

d’Aragó (sovint fem servir 

l’excusa de la línia Busot-Biar, 

o la Governació d’Oriola) i 

assumim com a pròpia 

l’espanyola (que en part ho és també, evidentment). L’amnèsia es demostra per 

exemple el tancament de la sala d’Investigadors de l’Arxiu Històric Provincial 

d’Alacant el 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 Antic o el Centre. La reconstrucció de la plaça 

de Balmis per convertir-la en una cosa grisa 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. Oblidem l’edifici de Correus, abandonat durant anys ara torna a donar el 

servei per al qual es va construir. 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. El nou projecte presentat per l’ajuntament 

d’Alacant suposa un alè d’esperança per al seu futur, però encara resta molt que 

caminar148.  

Amaguem els nostres monuments, com la font de la Plaça dels Cavalls, 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 

                                                           
147  
148 https://alicanteplaza.es/asi-se-proyecta-el-espacio-cultural-de-la-britanica-en-alicante-un-complejo-para-conciertos-y-

eventos 
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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 ‘nosequè’ 

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 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 “neodesenrotllisme” 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.). L’ajuntament ha hagut d’iniciar una campanya per evitar que 
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la gent abandone aquest barri. Segons les estadístiques, en vint anys ha perdut un 

miler de veïns149. 

Una ciutat que s’autodefineix com a comercial, va perdent el comerç tradicional en 

favor de macrocentres que repeteixen un darrere 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 Palmerar aïllat com està, el Tossal, encara inacabat i que hui en dia és 

vist encara més com un obstacle que com un nexe, tot i que actualment s’ha acabat 

de teixir tota una xarxa de camins cimentats que faciliten el trànsit de persones (va 

haver molta crítica ací i en els voltants del castell de Sant Ferran, també restaurat, 

per la destrucció d’arbres, alguns d’ells immemorials). L’Ereta, de gran qualitat però 

inaccessible per a una part de la població. El parc PAU5, és d’una gran bellesa, a 

prop de la Marjal, una infraestructura per a regular l’aigua de les pluges convertida 

                                                           
149 https://www.informacion.es/alicante/2021/03/10/ayuntamiento-quiere-frenar-perdida-poblacion-40197595.html 
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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 a més, el Corredor Litoral que aniria a peu de costa, 

des de la platja del Saladar fins a la platja de Sant Joan, però que a dia de hui 

continua parat.  

 

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 deixant la relíquia sola dins de 

l’edifici, però la pressió va aconseguir que una altra comunitat de religioses ocupés el 

convent. 

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. El ‘tardeo’ alacantí s’ha convertit en referència de l'oci a Espanya. Ací 

venen persones de tota Espanya i estrangers, a més de ser un lloc molt sol·licitat per 

fer comiats de solters, etc. Un jutjat va condemnar l'ajuntament d'Alacant a declarar 

el centre zona acústica saturada davant les denúncies dels veïns. L’ajuntament va 

dir que instal·laria agents cívics, però la veritat és que el problema continua i fins i tot 

els empresaris d’oci de la zona van fer una recollida de signatures contra la 

sentència. L’octubre de 2021 un altre jutjat ordenava a l’ajuntament a fer complir la 

sentència.  

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. El projecte que es durà a terme a partir 

del 2021 es centra en la reordenació i modificació de la zona que està entre Federico 

Soto i la Rambla, per a crear el corredor per als vianants continu entre el Mercat 
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Central i l'Esplanada d'Espanya. La primera fase que comprèn l'Avinguda de la 

Constitució i el carrer Bailèn. 

 

Turisme i cultura 

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. Probablement el moment de 

major activitat cultural de la ciutat va coincidir amb el temps que va durar el tripartit, 

amb l’impuls de Daniel Simón, situant el Teatre Principal entre els capdavanters de 

l’escena espanyola. 

Malauradament el Principal 

passa hores baixes per 

manca de finançament i 

especialment pels deutes 

acumulats. Actualment hi 

ha una guerra oberta entre 

el Consell i l’ajuntament 

(dos dels tres socis del 

patronat del Teatre 

Principal. El tercer és el 

banc Sabadell) perquè el conseller de Cultura, Vicent Marçà ha fet una oferta de 

compra a l’ajuntament per a poder desencallar la situació del Teatre. I és que 

l’ajuntament d’Alacant, dins de la seua política d’oposició contínua al Consell, s’ha 

enrocat i no vol sentir a parlar-ne. Fins i tot ha fet una contraoferta per comprar ell la 

part del Consell. Hem de recordar que el Consell va entrar al patronat per rescatar el 

Teatre. 

I veurem si són capaços de posar-se d’acord amb la compra de l’antic Cinema 

Ideal, on la Generalitat, mitjançant el departament de Participació, injectarà més de 5 

milions d’euros per a la seua adquisició, una reivindicació de tota l’esquerra 

alacantina on el PP i Cs guarden silenci, mentre que Vox aposta per la iniciativa 

privada, és a dir, per que els propietaris el convertisquen en un hotel abans que 

convertir-lo en un espai cultural per a la ciutat. 
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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 mateixos 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. El gran beneficiat de les contractes de neteja continua sent Enrique 

Ortiz gràcies al blindatge que li van facilitar els governs anteriors. 

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 Metges 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. Hui en dia s’obre pas el projecte d’un Palau 

de Congressos al Port d’Alacant. S’ha negociat el projecte amb l’Autoritat Portuària i 

la Diputació d’Alacant, que sumarà els seus esforços malgrat que el seu president, 

Carlos Mazón, havia donat suport anteriorment a un Palau de Congressos a Elx. 
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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, amb un meritori èxit en una ciutat que molts asseguren que 

és castellana, 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 què tots aposten per fer créixer sumant-lo 

dins d’un eix que va del Castell i el MARQ al Teatre Principal i 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 ja 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 i que amb prou 
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faenes es relaciona amb l’àrea metropolitana i viu d’esquena 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. Confian en la necessitat que té l’entorn de vindre fins a Alacant 

en algun moment i en el turisme de sol i platja i en l’AVE que porta el turista de 

Madrid. 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 a Algesires - Cadis per una altra. Sense vols regulars 

amb ciutats econòmiques del món, més interessada a 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 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). I ja no parlem dels 

pressupostos del 2021. La licitació d'obra pública impulsada per l'Administració 

central representava el 2,9% del total espanyol de 2000 a 2010 i en els últims deu 

anys s'ha situat en el 1,5%, amb una població que és el 3,9% del total. La província 

d'Alacant ocupa la posició 51 del rànquing nacional en inversions per càpita dels 

PGE2022 i el preocupant és que Alacant rep 332 milions d'euros menys atès el 

criteri poblacional. Està clar que la província d'Alacant precisa d'una inversió 

decidida en matèria ferroviària, viària, aeroportuària, portuària, de recursos hídrics, 

medi ambient, etc… i la relació de necessitats és ja un dejavú cada any per aquestes 

dates, així que sembla fàcil trobar espai per a aquestes necessitats en la part 

no territorializada del projecte de PGE. 
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 La tendència centrífuga de l’alicantinismo, 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. No 

obstant això, es veu amb preocupació el renaixement d’aquesta tendència de la mà 

del president de la Diputació d’Alacant i regidor de la ciutat, Carlos Mazón, que ara 

presideix el PP valencià i serà el proper candidat a la Generalitat. 

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 i el fan 

servir: Compromís i EUPV, ara Guanyar o Podem, ERPV. Tenim la Cívica, tenim el 

Tio Cuc, el Síndicat de Barri de Carolines, els muixaranguers... Hem de tindre en 

compte, però, que el nivell de coneixement del valencià s’ha incrementat, gràcies a 

l’ensenyament escolar i que el nivell de transmissió comença a estabilitzar-se, i a 

això ha contribuït l’ús institucional que se’n fa des de la Generalitat i alguns grups de 

l’ajuntament. També hem de pensar que el percentatge de castellanoparlants creix, 

però és sobretot per l’arribada d’immigrants que no tenen el valencià com a llengua 

pròpia. Hui pots fer servir el valencià al carrer i als comerços sense tindre por a ser 

insultat o menystingut, almenys de no de manera general, i fins i tot pots tindre la 

sorpresa de ser atès en valencià. 

 

Ciutat Cosmopolita? 

Alacant és una ciutat cosmopolita o pel contrari vivim en un esplèndid aïllament a 

causa de la mateixa crisi d’identitat que ens provoca inseguretat. La ciutat va créixer 

un 80% entre 1960 i 1975 amb una immigració d’origen castellà majoritàriament. 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. A partir dels 

90 el creixement de la immigració estrangera és 134 voltes més gran que el de la 

població espanyola. El 2004 representa el 10% (majoritàriament llatinoamericana 

47%, amb equatorians i colombians al capdavant. Els 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 
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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 immigrants suposen una renovació cultural, una 

aportació econòmica i rejovenidora de la ciutat i recorda que vivim en un món 

globalitzat i cosmopolita. La crisi 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 a patir els 

desnonaments. El 2018 suposa el 12,16% (són xifres relativament baixes si les 

comparem amb altres zones de la mateixa 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 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, Verge del Remei amb un 32, 61% o el Barri-Santa Creu-Ajuntament 

amb un 28,2%. Campoamor, el Pla, Carolines, Campoamor, els Ángels, 

Quatrecentes Viviendes, lo Morant, Juan XXIII, Sant Gabriel. Els barris que 

acumulen les pitjors rendes el  2019 (menys de 15.000 euros) són Verge del Remei, 

el 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 (més de 30.000 euros) 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 
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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 mateix temps que els barris 

nous no l’han adquirida, d’identitat.  

2020 va tancar amb 1 de cada 5 treballadors i treballadores de la província en atur 

(sense comptar els qui estan en ERTO), la taxa d'atur és de quasi el 20% i la 

Seguretat Social ha perdut quasi 40.000 afiliacions. La previsió del Banc d'Espanya 

fixa l'enfonsament del Producte Interior Brut (PIB) alacantí en un 13,5%, per damunt 

del nacional (11%). La crisi del covid s'emporta per davant 3.600 pisos i locals a la 

província d'Alacant que concentra el 43% dels desnonaments practicats en tota la 

Comunitat Valenciana en els cinc últims anys. La crisi econòmica que ha provocat la 

pandèmia del covid ha tornat a tindre la seua major incidència en la classe 

treballadora més vulnerable com ho demostra que, en els sis primers mesos de 

l'any, 1.505 persones han sigut desnonades dels seus habitatges, en propietat o 

lloguer, o locals comercials. Xifra que suposa unes 500 actuacions més que en el 

mateix període de 2019 

A l'octubre de 2020, la Plataforma contra la Pobresa, Desigualtat i Exclusió Social 

d'Alacant reclama un pla urgent d'intervenció contra aquest mal endèmic, més si cap, 

després de la pandèmia de la covid-19. Fa uns anys, assegura, la problemàtica es 

concentrava en determinats barris de la ciutat com els de la Zona Nord, el Cementeri 

o el Pla de l'Espartar però ara la situació de pobresa s'ha generalitzat per tota la 

ciutat. Malgrat no tindre les dades exactes, des de la Plataforma asseguren que al 

voltant d'un 30% de la població es troba en una situació d'exclusió social, del qual un 

10% estaria en situació de pobresa extrema. 

Un document, realitzat pels professors de la Universitat d'Alacant (UA) Paloma 

Taltavull, Francisco Juárez i Antonio Escudero i presentat el novembre de 2020, 

analitzvaa la situació de l'habitatge a la País Valencià. En concret, la incidència de la 

pobresa es concentra a Alacant, amb un 26% de les llars, enfront del 21,9 i 21% a 

Castelló i València, respectivament, mentre que per àrees les costes concentren més 

proporció de pobresa (30% de les seues llars), seguides de l'interior, capitals i àrees 

metropolitanes. 

Amb la crisi de la Covid, es popularitzà el nom de les 'cues de la fam' per tota 

Espanya que no paraven de créixer, i moltes de les persones que acudeixen a la 
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recerca d'aliments no ho havien fet mai abans. És el cas del Banc d'Aliments 

d'Alacant, s’atenia més de 62.000 persones de tots els perfils. 

 

Les cues de la fam a Alacant150 

El projecte social de Càritas en la Zona Nord va passar, el setembre de 2020, de 

repartir menjar durant el confinament a quasi 2.000 persones, entre ells treballadors 

en ERTO, a atendre uns 625 usuaris en situació de pobresa cronificada. El 

repartiment de menjar torna al seu lloc habitual: l'economat de Tómbola, darrere de 

l'església. Fins allí acudeixen diàriament desenes de persones dels barris de la Zona 

Nord d'Alacant per a omplir la seua nevera. Uns han de pagar pels productes -a uns 

preus que en res s'assemblen als de qualsevol supermercat de la ciutat- uns altres, 

els més vulnerables, li'ls poden portar gratis. «Continuen els pobres crònics, joves 

sense treball o ancians sense ingressos o amb pensions molt baixes. La majoria són 

de nacionalitat espanyola o àrabs, i també llatins; pocs subsaharians veuràs per ací. 

Ja no vénen tampoc moltes persones amb treballs precaris que van haver de parar 

durant el confinament, com aquells que es dediquen a la ferralla, als mercats 

ambulants o fins i tot a la mendicitat. Tampoc segueixen els que s'han incorporat als 

seus treballs i que van haver de recórrer a nosaltres per la tardança a cobrar els 

ERTO. 

Al setembre de 2021, en la zona nord de la ciutat d'Alacant les associacions i 

entitats que tracten de donar cobertura a les necessitats de les famílies estaven 

desbordades i trobaven a faltar més ajuda de les administracions. I és que les "cues 

de la fam" segueixen en augment. El magatzem que funciona en Colònia Requena 

atén 150 famílies i el Banc d'Aliments els demana que es facen càrrec d'altres 80. 

                                                           
150 https://www.informacion.es/alicante/2020/09/06/nueva-normalidad-colas-hambre-alicante-9006066.html 
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Antonio Colomina, responsable, en Ara com ara Alacant es torna a preguntar: on 

està l'Ajuntament d'Alacant?151 

Empobriment i insostenibilitat ecològica van de la mà, posant en risc la 

convivència i l'estabilitat en nombrosos països, sense que semble preocupar a molts 

dels nostres governants. No són perillosos comunistes, sinó, per exemple, el mateix 

FMI el que està cridant l'atenció sobre aquests problemes. Així, aquest organisme 

financer internacional acaba de publicar un informe en el qual proposa que els 

països despleguen estratègies fermes de reducció de la pobresa, fins i tot per 

egoisme, per a garantir el seu creixement econòmic152. 

Per si no fora poc, el bipartit, amb el suport de Vox, aprovarà a finals de novembre 

de 2021 una ordenança de Convivència Cívica entre mostres de repulsa de PSPV, 

Compromís i Unides Podem i d'entitats socials de la ciutat que la qualifiquen de 

«vergonyosa, cruel i inhumana»153. Natxo Bellido, de Compromís, va amollar un 

contundent: «Vostès pensen que les persones que viuen al carrer podran millorar 

amb aquesta ordenança? No ho esmenten, perquè igualar puters i dones que 

exerceixen la prostitució és una vergonya», ha dit. I és que en contra s’han 

posicionat els sindicats, tota l’oposició, Cáritas, els col·lectius agrupats entorn de la 

Plataforma contra la pobresa...154. També ha comptat amb la dura crítica per part de 

la consellera Mónica Oltra: «l'últim que ha d'ocórrer és multar a la víctima, o a les 

persones pobres. A més de l'inútil que resulta posar una multa a una persona que no 

té recursos». Quant a aquesta normativa, la vicepresidenta reconeix que 

«persegueix estigmatitzar encara més» a aquestes persones en risc d'exclusió 

social. «Alguna cosa que tant li agradava a l'antic règim franquista», afig Oltra, que 

assegura el preocupa aquest tipus de casos, en els quals «Vox condiciona els 

governs»155. 

Ciutadans va intentar dies abans introduir modificacions en el text que havia 

pactat, quan havia tingut ni més ni menys que 13 mesos després que la proposta 

                                                           
151 https://cadenaser.com/emisora/2021/09/14/radio_alicante/1631631093_737045.html 
152 https://carlosgomezgil.com/2021/05/16/pobreza-con-mayusculas/#more-2048 
153 Alacant aprova l'Ordenança de Convivència amb el rebuig de l'oposició i el suport de Vox 

https://www.nosaltreslaveu.cat/noticia/65592/alacant-aprova-lordenanca-de-convivencia-amb-el-rebuig-de-loposicio-i-el-
suport-de-vox 

154 Cáritas critica la ordenança de mendicidad del bipartito. https://www.informacion.es/alicante/2021/11/23/caritas-critica-
ordenanza-mendicidad-bipartito-59852286.html 

155 Oltra: ‘Es inútil poner una multa a personas que no tienen recursos’. https://diariodealicante.net/oltra-ordenanza-
mendicidad-prostitucion/ 
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quedara aprovada en Junta de Govern (a l'octubre de 2020) quan el termini establit 

per a fer-lo és de sis dies. Antonio Manresa ha admès errades pròpies i alienes.156 

En el document de la ciutat d'Alacant, avalat pels socis de PP i Ciutadans, no 

inclou ni rastre d'intervenció social, que sí que recull l'esborrany d'Ordenança de 

Convivència i Civisme que treballa el govern de València, format pel PSPV i 

Compromís, que es va presentar a mitjan setembre. En aqueix text es diu, respecte 

a les sancions per practicar la mendicitat, que en «tots els supòsits, abans d'imposar 

la sanció, es procedirà a requerir a la persona perquè abandone l'activitat molesta». 

També es recull que «els agents de l'autoritat contactaran amb els serveis socials 

perquè orienten a aquelles persones que exerceixen la mendicitat als recursos 

assistencials, amb la finalitat d'assistir-les de manera immediata»157. 

En paraules de Carlos Gómez Gil és una ordenança condemnada al fracàs. La 

raó de la inviabilitat d'aquesta ordenança es deu a una cosa molt més comprensible 

i, al mateix temps, inqüestionable com és el procés de descomposició al qual ha 

portat el Partit Popular a les polítiques socials en aquesta ciutat, reduïdes a la 

mínima expressió, afeblides al màxim i a la vora d'un permanent col·lapse. A 

Alacant, els Serveis Socials municipals són incapaços de donar respostes àgils i 

efectives a les demandes bàsiques de molts dels seus ciutadans en situació 

d'extrema pobresa, amb llistes d'espera interminables, amb equips socials 

desmotivats que en molts centres socials a penes són capaços d'atendre els 

nombrosos casos urgents que arriben diàriament. La vertadera finalitat d'aquesta 

lamentable ordenança municipal és pura i simplement alimentar el programa 

publicitari ultradretà de Vox per a obtindre, a canvi, el suport polític d'aquest grup en 

l'acció de Govern del PP i Ciutadans davant els Pressupostos que s'aveïnen158. 

 

  

                                                           
156 Cs pincha con la norma de convivència de Alicante y se aferra al PP. https://alicanteplaza.es/cs-pincha-con-la-norma-de-

convivencia-de-alicante-y-se-aferra-al-pp-para-cambiarla-con-alegaciones  //   
Barcala asume los ajustes de Cs y más cambios en la norma de convivencia tras la oleada de rechazos. 

https://alicanteplaza.es/barcala-asume-los-ajustes-de-cs-y-mas-cambios-en-la-norma-de-convivencia-tras-la-oleada-de-
rechazos 

157 Alicante y València: dos formas dispares de afrontar la mendicidad en las calles. 
https://www.informacion.es/alicante/2021/11/24/alicante-valencia-formas-dispares-afrontar-59927998.html 

158 https://carlosgomezgil.com/2021/11/28/una-ordenanza-condenada-al-fracaso/#more-2181 
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Una ciutat sense política 

La ciutat ha estat per als seus governants un negoci privat amb alguns actors de 

l’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 desenrotllista 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 podem apuntar èxits en educació, serveis socials, 

sanitat, neteja, sanejament, seguretat. També dugueren a terme 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 Universitat d’Alacant), 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 baix. Desenrotllisme 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, que es presenten 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 a 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 
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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 fora 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. 
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Barcala i el bipartit (o tripartit) 

Barcala havia sigut regidor de delegat de Sanitat, Consum i Medi ambient 

amb Sonia Castedo com a alcaldessa. Es va convertir en alcalde el 19 d'abril de 

2018, després del vot negatiu en la votació per a l'elecció de nova alcaldessa, la 

socialista Eva Montesinos, votació que va tenir lloc a causa de la imputació per 

prevaricació de l'anterior alcalde socialista Gabriel Echávarri. Van votar en contra 

seva els regidors del PP i de Ciutadans, i va haver-hi un vot en blanc d'una regidora 

trànsfuga de Guanyar Alacant.  

El 2019 guanyaria les eleccions municipals i pactarà amb Ciutadans per a formar 

un govern de coalició amb el suport extern de Vox. Tot això, i la política d’oposició al 

Botànic ha influït en la seua política. 

El sud es va erigir en un contrapoder popular a la Generalitat, un bastió del PP 

valencià que no contraolava la seua líder Isabel Bonig, que l’any 2021 perdria la 

presidència del partit davant de Carlos Mazón, president de la Diputació d’Alacant i 

regidor de l’ajuntament d’Alacant. Mazón, i en certa manera també Barcala, són fills 

del zaplanisme.  

Han hagut de fer front a la pandèmia de la Covid19. Han estat fortament criticats 

per no haver sabut estar a l’altura. El PP és manté bé, però Ciutadans es troba a 

nivell nacional en un mal moment i no sabem quin futur tindrà aquest partit. Vox 

espera un creixement. Probablement Barcala haurà de buscar a Vox com a soci, en 

cas que els números donen, la qual cosa es dona per fet des del moment que 

Mazón, president dels populars valencians va referir-se sobre un pacte amb Vox: “Va 

sent el moment que superem els prejudicis”159 

Rafa Mas, de Compromís posa l'accent que «des que van arribar al govern porten 

anunciant els habitatges de carrer Ceuta, en el barri de Sant Blai, i les de la Porta 

gran del centre històric160. A més, aquestes obres es van iniciar en 2007, però van 

haver de deixar-se en 2010 en suspens per falta de pressupost. Enguany només van 

pressupostar 1 euro per a la construcció d'habitatge públic. I al no afegir pressupost 

a aqueixa partida ni executar-la, haurem de retornar aquest euro. Això sí, demà en el 

ple, a presentar una iniciativa contra la llei d'habitatge. Què proposen ells? 1 euro, 

conclou Rafa Mas. No obstant això, l'equip de govern ha respost a aquesta acusació, 
                                                           

159 https://elpais.com/espana/comunidad-valenciana/2021-11-08/mazon-sobre-un-pacto-con-vox-va-siendo-el-momento-de-
que-superemos-los-prejuicios.html 

160 https://diariodealicante.net/euro-inversion-vivienda-social-alicante/ 
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considerant «una ridiculesa que es parle d'aqueixa xifra quan s'acaben d'aprovar 

projectes de construcció d'habitatges socials per més de tres milions d'euros, entre 

enguany i el pròxim». 

Lluís Barcala va arribar a l’alcaldia l’abril de 2018 

gràcies a una moció de censura contra Echávarri en 

la qual una trànsfuga de Podem li va donar el seu vot. 

Barcala va revalidar l’alcaldia el 2019 amb el suport 

de Cs, que forma part del govern, i l’abstenció de 

Vox. Des de llavors ha protagonitzat diversos 

enfrontaments amb el Consell, en la línia de Mazón 

des de la Diputació. 

De la mà de la regidora d’Acció Social, Julia Llopis, 

que havia sigut presidenta de l’Escola Concertada, 

ara al càrrec de la regidoria d’educació (contradictori, 

oi?), han arribat la major part dels enfrontaments. 

Al mig d’un ple l’octubre de 2021 i davant la protesta de gent gran al carrer pel 

tancament dels seus centres, va dir: «És com un taller i això els dona vida». La 

mateixa que va dir que els veïns de Zona Nord “lladraven”, quan protestaven per la 

crisi social derivada de la pandèmia, sent apartada com a regidora d’aquells barris. 

Per cert, està l’anècdota que Ciutadans va preguntar a les Corts per què estaven 

tancats els centres de majors d’Alacant, quan la competència era del bipartit a la 

ciutat. Finalment Barcala va haver-hi d’intervenir per dir que els casals s’obririen al 

mes de desembre de 2021. 

Un altre exemple és el del lloguer d’un local a la Plaça d’Amèrica destinada a 

ubicar un centre de majors i que no s’ha obert mai, malgrat portar gastats ja 113.256 

euros en el seu lloguer i unes obres de reforma i adequació per valor de 20.944 

euros161.  

Llopis, i l’ajuntament d’Alacant, ha posat tots els problemes possibles a tirar 

endavant el pla Edificant a Alacant. Cap expedient ha vist la llum encara. La 

Generalitat ha hagut de moure’s per desbloquejar la situació. També ho va haver de 

fer per tal de canviar els teulats de fibrociment d’alguns centres davant la negativa de 

                                                           
161 https://alicanteplaza.es/compromis-denuncia-el-gasto-de-150000-euros-en-un-local-sin-inaugurar-destinado-a-los-

mayores 
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l’ajuntament de prendre mesures per dur-lo endavant. La mateixa que es va negar a 

que entrés llet materna a les escoletes, tot i que va haver de rectificar.  

El bipartit aprovarà a finals de novembre la licitació de la redacció dels projectes i 

als contractes de direcció d'obra que afecten els centres de La Canyada del Fenollar, 

El Somni, Sant Àngel de la Guarda, Juan Bautista Llorca i La Florida, que estan 

previstes para el 2023. Durant aquest temps hi ha hagut una gran activitat 

reivindicativa organitzada per l'AMPA del Somni per reclamar la construcció del nou 

centre, recolzada per l'oposició162. 

Xavier López, d’Unides Podem, ha apuntat que "el govern de Barcala no mira per 

l'educació pública i només fa polítiques per beneficiar la concertada". Rafa Mas, de 

Compromís, recorda els 29 centres que queden pendents d'incloure" al Pla Edificant. 

"Som l'últim dels municipis que ha posat en marxa el Pla Edificant i vénen aquí a 

anunciar titulars". Per la seva banda, fonts de l'equip de govern han sostingut que 

tampoc la Generalitat, a través de la Conselleria d'Educació, ha aconseguit impulsar 

la construcció de cap altre centre a la ciutat des de l'any 2015. En aquest sentit, 

s'han referit al projecte de construcció del nou centre del CEIP L'Almadraba per a el 

que ara també s'acaba de licitar la redacció del projecte. 

Rebutjar els diners per a les extraescolars que donava la Generalitat per a 

després anunciar que l’ajuntament posaria eixos diners. Finalment va haver una 

rectificació de Barcala i acceptarà els diners de la Generalitat. Durant els debats es 

va saber que Julia Llopis no va poder justificar la inversió rebuda en anys anteriors. 

Una altra qüestió que va resultar molt impopular i que va obligar a l’ajuntament a 

rectificar va ser la de les hores en què persones amb dificultats funcionals podien 

accedir a les piscines, o els horaris de l’escola de futbol, o els preus, que se situaven 

per sobre dels clubs privats...  

L’última batalla amb el Consell es desenvolupa dins de la cultura i té el Teatre 

Principal i el Cinema Ideal com a protagonistes, però a això ja ens hem referit en un 

altre apartat, tal i com hem tractat al llarg del text. 

Unes qüestions i altres ens porten a pensar que s’ha fet tot el possible per acabar 

amb els serveis públics de qualitat en aquesta ciutat per deixar-lo en mans del sector 

privat.  

                                                           
162 https://alicanteplaza.es/alicante-licita-los-proyectos-de-cinco-colegios-de-edificant-y-augura-el-inicio-de-obra-para-2023 
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En el cas Brugal, les escoltes van fer que Enrique 'Ortiz pactés amb la Fiscalia 

l'abril de 2020 reconeixent tots els fets a canvi d'una rebaixa en la condemna, dels 

huit anys que sol·licitava el fiscal a només dos i una multa pròxima als 900.000 

euros. El magnat alacantí enfangava així a Alperi i Castedo en el tripijoc del PGOU, 

a canvi de diners en metàl·lic, vacances pagades i un cotxe de marca Mini Cooper. 

No era l'únic. Un altre empresari de la rajola, l'il·licità Ramón Salvador, havia signat 

un pacte similar dos mesos abans, al febrer de 2020, a canvi de tres mesos de presó 

i una sanció de 14.500 euros. No obstant això, en la seua compareixença davant el 

tribunal en la primera sessió del procés el juliol de 2021, Ortiz es va desdir de la 

seua confessió. El motiu radicava en el fet que poc abans, en una altra de les peces 

de Brugal, la dels fems d'Oriola, l'audiència provincial havia anul·lat totes les 

escoltes. 34 acusats, inclosos dos alcaldes populars del municipi del sud de la 

província, quedaven absolts de tot càrrec. L'Audiència només condemnà a Alperi i 

Ortiz per suborn a multes de 6.000 i 18.000 euros i va absoldre a Castedo. Quasi un 

any després del judici, les escoltes han resultat no servir. Les magistrades han 

validat la majoria d'aquestes transcripcions, només han anul·lat les de la dona d'Ortiz 

i alguns registres ordenats en una altra de les branques de Brugal. No obstant això, 

consideren que no hi ha proves fefaents que el constructor influïra en els primers 

edils alacantins, principals responsables del PGOU, perquè li correspongueren amb 

informació privilegiada o guanys en el repartiment de sòl.163  

 

Judici per cas PGOU Alacant164 

                                                           
163 https://elpais.com/espana/2021-07-14/la-audiencia-de-alicante-absuelve-a-todos-los-acusados-de-amanar-la-tramitacion-

del-plan-urbanistico-para-beneficiar-a-un-constructor.html 
164 https://www.informacion.es/alicante/2021/07/14/sentencia-pgou-alicante-multa-exalcalde-alperi-enrique-ortiz-

55044813.html 



142 
 

En una altra branca del Brugal, l’exlíder del PP a Alacant se senta aquests dies 

(novembre de 2021) en la banqueta dels acusats de falsejar la licitació d'un 

abocador al Baix Segura. Ripoll, expresident de la Diputació, s'enfronta a 16 anys de 

presó en un judici en el qual també estan encausats per corrupció altres 13 polítics i 

empresaris. La Fiscalia demana per a l’exlíder popular d'Alacant 16 anys de presó i 

44 d'inhabilitació pels delictes de suborn continuat, revelació d'informació 

privilegiada, tràfic d'influències, prevaricació, frau i negociacions prohibides a 

funcionaris públics. Per a Ortiz i Fenoll, l'acusació sol·licita penes de 17 anys de 

presó, mentre que Lorente i Asensio s'enfronten a 4 anys de reclusió. Les defenses 

dels encausats, per part seua, han confirmat aquest dimarts que instaran el tribunal a 

anul·lar les escoltes telefòniques en les quals es basen tant la investigació com 

l'argumentació de la Fiscalia, alguna cosa que ja va ocórrer en una altra de les peces 

nascudes sota el paraigua de Brugal, la de la contracta de fems d'Orihuela, en la 

qual tots els acusats van ser absolts. 

Per acabar, no podem passar per alt que hem patit una pandèmia que ha afectat 

el món sencer amb mesures restrictives mai vistes, com el confinament domiciliari de 

tota la població, l’ús de mascaretes, vacunacions massives...  


