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Aprincipis dels anys noran-
ta, el CEIC Alfons el Vell
de Gandia va llançar el

projecte de les Comarques Cen-
trals Valencianes. Amb l’Ajun-
tament de Gandia, va encoma-
nar a la fundació Universitat-
Empresa un estudi seriós i rea-
lista sobre quines eren les pos-
sibilitats socioeconòmiqes de la
ciutat de Gandia i de tot el seu
voltant, és a dir, les comarques
centrals valencianes: L’Alcoià,
el Comtat, la Costera, la Canal
de Navarrès,  la Marina Alta, la
Safor i la Vall d’Albaida. Un es-
pai geogràfic que estaria entre
l’àrea metropolitana de Valèn-
cia i la línea Alacant-Elx.  El 3
d’abril de 1992, el CEIC Alfons
el Vell va organitzar a l’Ajunta-
ment de Gandia un debat per a
pronunciar-se a favor de la ver-
tebració d’aquest  territori. A
aquesta trobada va acudir una
amplia representació dels poli-
tics de les ciutats més impor-
tants. El projecte buscava la im-
plicació de les institucions pú-
bliques valencianes, així com
dels empresaris i dels agents
econòmics i socials. Era neces-
sària, a més a més, la implicació
de la societat civil. El projecte
ajudaria el futur de tots els va-
lencians, millorant la qualitat de
vida dels seus habitants, esti-
mant com un valor intrínsec, i
com un valor de canvi, la cultu-
ra i el patrimoni natural, i fo-
mentant el desenvolupament
d’una classe empresarial com-
promesa amb el futur del país.

El repte era de gran enver-
gadura, perquè, a llarg termini,
comportaria la redistribució de
les inversions publiques i pri-
vades. Presentava, a més a més,
problemes econòmics, me-
diambientals i culturals que
s’havien de superar, sense obli-
dar els canvis que pogueren
afectar l’organització adminis-
trativa de la Generalitat.

El projecte de les CCV va ob-
tenir ressò, va obrir una via de
diàleg per a buscar noves for-
mes administratives en el sen-
tit de vertebrar el conjunt del
nostre territori per a millorar la
nostra situació relativa en el
concert de les regions europe-
es. Però la seua història és la
d’una bufa que s’unfla il·lusio-
nadament durant un temps amb
diversos plans (Programa Te-
rra Concercost, de caràcter eu-
ropeu) i algunes iniciatives (es-
tratègies per als espais rurals,
per a la Cultura) i, desprès, sen-
se saber exactament perquè –o,
el que és pitjor, sabent-ho–, el
projecte  que es va desunflar en-
tre la desídia i el desinterés.
Sols queda actuant, la XIEC, la
Xarxa d’Institucions d’Estudis
Comarcals, que en aquest mo-
ment presideix el CEIC Alfons
el Vell de Gandia.

El 17 de febrer de 1999, a la
localitat d’Ontinyent, es va cre-
ar el Consorci de les Comar-

ques Centrals Valencianes, l’or-
ganisme amb personalitat jurí-
dica pròpia per a la promoció, el
desenvolupament econòmic
sostenible i l’ordenació territo-
rial de l’àrea. Seria la institució
que coordinaria i concertaria
les accions i els programes ne-
cessaris per a afavorir la cohe-
sió social, la promoció econò-
mica, cultural i mediambiental

de la seua zona territorial. Hi
podien pertànyer els municipis
i les mancomunitats de les co-
marques. Per a tenir represen-
tants en la Junta General, hau-
rien de sobrepassar els deu mil
habitants. La porta del Consor-
ci quedava oberta a les Univer-
sitats, les associacions empre-
sarials i sindicats d’àmbit terri-
torial, i unes altres institucions

i associacions sense finalitat lu-
crativa (cambres de comerç,
col·legis professionals, etcète-
ra). La Generalitat Valenciana
donà suport a la iniciativa amb
la presència, en l’acte de cons-
titució, del conseller d’Econo-
mia i d’Hisenda, José Luis Oli-
vas. Fou nomenat  president
del consorci, Alfonso Rus,
aleshores president de la Man-
comunitat de Municipis de la
Costera-la Canal i alcalde de Xà-
tiva. Pepa Frau, per l’Ajunta-
ment de Gandia; Enrique Or-
quín (Oliva); Eugenio Pérez,
(Tavernes), i Pepa Chesa, per
la Mancomunitat de Municipis

de la Safor, formaren part de la
primera Comissió Executiva. 

En l’acta de constitució del
Consorci està escrit que la du-
rada d’aquest serà indefinida i
subsistirà mentre perdure la
necessitat de les finalitats i fun-
cions que se li atribuieixen. Han
desaparegut les finalitats? Re-
alment, en algun moment s’han
desenvolupat les funcions? Hi
ha que deixar perdre una idea
de trellat? Diuen que el Con-
sorci està en via morta pel des-
acord entre el PSPV i el PP.
Aquesta setmana, el Bloc anun-
cia una campanya per aconse-
guir-ne la recuperació.   
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