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assejar per la platja, per vora mar,
és una delícia. Fer-ho per la de
Gandia és un privilegi i, si ho fas

per la de l’Auir, és com estar al paradís. 
A mi m’agrada passejar per la platja. M’a-
grada molt. Quan vas a passejar per la
vora del mar saps que et trobaràs, cada
vegada, amb un entorn diferent. L’arena,
el mar i el cel poden presentar, entre si,
una serie de combinacions tan gran que,
encara que vages pel mateix lloc, et parei-
xerà que camines per vores diferents per-
què, segons el dia, l’arena tindrà textures
diverses que els teus peus diferenciaran
quan camines; segons el dia, el mar serà
una superfície d’oli plàcid o arribarà a la
vora amb ones que naden com dofins si-
lenciosos o amb altres que bramen tren-
cant-se amb mil espurnes de bromera; se-
gons el dia, el cel indicarà un oratge dife-
rent, amb un cel ras que t’omplirà els ulls
de color blau cel especial, o amb un cel
ple de núvols de colors en blanc i negre i
de formes inversemblants que apareixen i
se’n van misteriosament i, per a comple-
tar, segons el dia, la brisa o el vent, el fred
o el calor, el sol o la pluja t’acompanyaran
en aquests passejos diferents convertint-
los en una aventura sorprenent. I jo gau-
disc, sovint, d’aquesta aventura. Ma casa
està al final de la platja i arribe aviat a la
vora del mar. De vegades camine cap al
port perquè les cendres de ma mare estan
escampades per la vora, allà davant del
Rancho Grande, i em tira caminar cap allí.
Però quasi sempre em dirigisc cap al nord

i m’endinse en la platja de l’Auir.
La platja de l’Auir, situada entre els úl-

tims apartaments de la platja nord de
Gandia i els primers de la platja de Xera-
co, és un amplíssima zona verge amb dos
territoris ben definits. Un espai protegit,
públic, conformat per l’arenal i les restin-
gues formades per les dunes mòbils i se-
mimòbils (és la platja coneguda popular-
ment), i un altre espai que va, des d’a-
questa zona protegida costanera cap a la
carretera Natzaret-Oliva, de propietat
particular, un espai d’una gran superfície,
immaculat d’especuladors fins ara per-
què, encara que es terreny edificable
(apareix com a sòl urbanitzable residen-
cial en el Pla General d’Ordenació Urba-
na de Gandia de l’any 1983), la quota de
edificabilitat fixada posteriorment, en
l’any 1999, sols permet construccions de
baixa densitat (habitatges unifamiliars fo-
namentalment), la qual cosa ha fet invia-
ble econòmicament, fins ara, qualsevol
actuació empresarial de caràcter urbanís-
tic sobre esta zona, que era, realment, del
que es tractava per a evitar s’expandira
allí el model de construcció, rebutjable,
predominant en la platja nord de Gandia.

Passejar vora mar per la platja de l’Auir
és, encara hui, una experiència remarca-
ble, única, perquè, probablement, és l’ú-
nic espai que queda en tot el Mediterrani
on el conflicte amb el qual el trobes quan
passeges és que no saps on mirar: si cap

al mar o cap a la muntanya. Si mirar cap a
les dunes verges amb l’impressionant
massís del Mondúber al fons o mirar cap
el mar Mediterrani. Si delectar-se amb la
visió de les muntanyes ancestrals imper-
torbables amb el pas del temps o guaitar
la finestra oberta de la mar que et canvia
la vista en cada moment. M’agrada passe-
jar per la Platja de l’Auir i la sensació que
em provoca pensar que els meus avant-
passats centenaris pogueren fer-ho tam-
bé i que, aleshores, gaudiren de les matei-
xes sensacions i vivències que jo experi-
mente hui.

Molt està parlant-se, des de fa uns me-
sos, de la «urbanització» de la platja de
l’Auir. L’Ajuntament de Gandia ha convo-
cat un concurs d’idees per al futur d’eixe
territori privat, lliure, fins ara, d’actua-
cions de caràcter urbanístic i, encara que
l’alcalde Arturo Torró ha dit, reiterada-
ment, que en l’Auir es farà el que els gan-
dians decidisquen, s’ha escampat el des-
assossec per la ciutat. El termini de pre-
sentació d’idees acabarà aquesta mateixa
setmana. El que pot passar ho comença-
rem a conéixer en els propers dies. Perso-
nalment la idea de qualsevol actuació ur-
banística em pareix una calamitat.

Dijous passat, el Consell General del
CEIC Alfons el Vell aprovava un informe
fet pels seus experts sobre aquesta pro-
posta d’ordenació per al Sector Platja de
l’Auir (escrit sense hac, tal com figura la

seua denominació en el «Corpus toponí-
mic valencià» de l’Acadèmia Valenciana
de la Llengua). L’informe adreçat a la so-
cietat gandiana ja està penjat, des de di-
vendres, en la pàgina web del Centre
(www:alfonselvell.com). En aquest docu-
ment el CEIC declara que «des d’una vo-
luntat clarificadora i edificant» està con-
vençut de «la importància que tindrà la
correcta gestió de les actuacions sobre la
Platja de l’Auir per al futur no sols am-
biental, sinó també econòmic i social de
la ciutat de Gandia». Per això el CEIC ex-
posa que «seguint la ferma voluntat de
servei a la societat que ens ha caracterit-
zat al llarg de 30 anys de vida, manifestem
el nostre interès per que les actuacions
que es projecten en aquest espai siguen
fruit de la reflexió, del consens més ampli
i tinguen en compte els criteris tècnics i
científics que s’apunten en aquest infor-
me».

Vostés poden comprovar que l’informe
és d’un rigor pericial remarcable i que el
CEIC, com en ell és habitual, formula en
ell propostes per afavorir el debat i la re-
flexió des de postures tècniques i científi-
ques, mai partidistes. L’informe arriba en
el moment adequat. La decisió política
d’actuació sobre la zona està proclamada.
Què és farà i dins de quin termini són ara
la incògnita. Però, disculpe’m l’egoisme, a
mi no m’agradaria que es fera res i, de fer-
se, que fora a llarg termini en el temps.
No crec que poguera suportar la imatge
d’una grua o d’una excavadora, a l’altra
part de les dunes, desdibuixant-me la si-
lueta ancestral del Mondúber mentre
passejara per la vora de la mar. No m’a-
gradaria veure-la.
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L’AUIR ANEM FENT!

Pasqual Molina

és val un 20 % que no
res, però el Partit Popu-
lar no entén per què l'A-

juntament de Tavernes de la
Valldigna ha sol·licitat al Cadas-
tre una rebaixa de només el 20 %
del valor de les vivendes de Ta-
vernes quan la veritat és que, des
de l'any 2007, el preu de la viven-
da ha caigut a Espanya una mit-
jana del 38,6 % i en les vivendes
de la nostra platja ha baixat fins
al 44 %.

L’Ajuntament fa anys que de-
mana al Cadastre una baixada
del valor de les nostres vivendes
però el bipartit s’ha conformat
amb la mitat de la baixada. No
entenem per què, en compte
d'exigir una reducció del 40 %
del valor cadastral de les viven-
des, han sol·licitat una rebaixa
només del 20 %.

El govern local s’ha quedat a
mitjan camí, s'ha conformat
amb molt poc i eixe conformis-
me i la seua falta d'ambició la
pagarem tots els veïns de Taver-
nes en el rebut de l'IBI, en l'im-
post sobre l’increment del valor
dels terrenys de naturalesa urba-
na (plusvàlua), en l'impost de la
renda i en l'impost sobre el pa-

trimoni, perquè els valors cadas-
trals de les nostres propietats se-
ran majors que el seu valor real.

A tot açò, la reducció del valor
de les vivendes anunciada per
l’alcalde, Jordi Juan, i pel regidor
d’Hisenda, Víctor Borràs, enca-
ra no està aprovada, i si el Minis-
teri d'Hisenda no publica la seua
aprovació abans de final d'any,
el bipartit que ens governa en
minoria ens pujarà l’any que ve
un altre 10 % l’IBI per no haver
volgut abaixar el gravamen que
s’aplica al rebut de la contribu-
ció (IBI), i eixe injust IBI serà
molt difícil de pagar pels 1.936
veïns que, desgraciadament, es-
tan aturats a Tavernes.

En l’article publicat en el BIM
denunciàvem el conformisme
del bipartit que ha renunciat de
reclamar uns valors cadastrals
reals i la seua reiterada negativa
a abaixar la injusta contribució
(IBI) que està cobrant als veïns
de Tavernes amb una insuporta-
ble pujada del 10 % anual. Ho
anem a dir ben clar: La contri-
bució no ha baixat a Tavernes
perquè a l’alcalde no li ha donat
la gana.

Ens sorprén que l'alcalde ens

demane ara consens en la con-
tribució quan fa pocs mesos es
va negar a debatre, en un ple ex-
traordinari, la nostra proposta
de rebaixa en la contribució. No-
saltres volem consens, però no
sols consens en la contribució.
Volem consens en polítiques
d'ocupació, consens en políti-
ques socials, consens en inver-
sions, consens en el gasto i en
tot el que siga beneficiós per a
Tavernes de la Valldigna i per als
seus ciutadans. Volem consens i
per això ens estem reunint amb
els membres del govern en mi-
noria per a arribar a consensos.

Si l'alcalde vol hi haurà con-
sens en la contribució. Hi haurà
consens perquè portem reivin-
dicant una rebaixa de l'impost
des del dia en què el govern lo-
cal va aprovar un pla d'ajust ex-
cessiu que recaptarà en el rebut
de la contribució 23 milions
d'euros.

El problema que tenim a Ta-
vernes és que tenim un alcalde
que no vol reconéixer que està
en minoria. Tenim un alcalde
que no informa l'oposició. Te-
nim un alcalde que exclou a l'o-
posició en compte de fer-la par-
tícep de temes com el pàrquing,
la piscina o el nou local per a la
policia, del que ens hem assa-
bentat pel «Butlletí Oficial de la
Província».

Des d'estes línies li oferim a
l'alcalde, una vegada més, con-
sens i diàleg. Consens i diàleg en
tot el que siga beneficiós per al
poble de Tavernes de la Valldig-
na i els seus ciutadans.
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PER QUÈ NOMÉS UN 20 % 
SI ÉS UN 40 %?
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