
  

   
GRUP   MUNICIPAL   COMPORMÍS   PER   

ALCALÀ   I   ALCOSSEBRE.   
  

Alcalà   de   Xivert,   23   d’abril   de   2020.   
  

MOCIÓ   PER   LA   RECONSTRUCCIÓ   ECONÒMICA   I   CONTRA   EL   
DESPOBLAMENT   

  
Sra.  Maria  Sorlí  Fresquet  ,   com  a  regidora  de  l'Ajuntament  d’Alcalà  de              

Xivert  i  Alcossebre,  en  representació  del  Grup  Municipal  COMPROMÍS,  i  en             
aplicació  dels  articles  91  i  97  del  R.O.F.,  presenta  per  a  la  seua  inclusió  i  debat                  
davant  del  Ple  ordinari  del  mes  de  març  de  l’Ajuntament  d’Alcalà  de  Xivert  i                
Alcossebre   la   següent   MOCIÓ   per   al   seu   debat   i   aprovació   si   s’escau.   
  

Els  passats  31  de  gener  i  1  de  febrer  el  Fòrum  de  la  Nova  Ruralitat  va                  
realitzar  les  IV  Jornades  d’Afirmació  de  la  Nova  Ruralitat,  i  va  acordar  fer               
extensiva  la  seua  proposta  i  les  seues  conclusions.  Des  de  Compomís  per              
Alcalà  i  Alcossebre  ens  sumem  a  la  proposta,  i  la  fem  nostra,  ja  que  pensem                 
que  cal  buscar  alternatives  per  als  nostres  nuclis  poblacionals,  ja  castigats  per              
la  despoblació  des  de  fa  temps  (si  consultem  la  web  ARGOS,  veurem  que               
Alcalà  de  Xivert-Alcossebre  van  perdre,  entre  2012  i  2018,  vora  1.500             
habitants).   
  

Entre   d’altres,   le   conclusions   a   que   van   arribar   a   dit   Fòrum   són   les   següents:   
  

1.   El   Despoblament   Rural   en   la   segona   dècada   del   Segle   XXI.     
En  tant  que  problema  social  que  condiciona  i  amenaça  el  futur  de  les               
comarques  rurals  del  País  Valencià  en  general,  i  de  la  nostra  població  en               
particular,  l'indicador  principal  d'allò  que  anomenem  despoblament  és  l'actual           
èxode  juvenil.  Molts  pobles  que  ja  van  patir  l’èxode  rural  durant  els  anys  60  i  70                  
del  segle  passat,  són  abandonats  en  l'actualitat  per  la  seua  gent  jove  i,  sovint,                
qualificada.     
  

2.   El   Despoblament   és   reversible.     
Un  diagnòstic  lliure  de  prejudicis  sobre  les  causes  principals  d’aquest  èxode             
juvenil  indica  que  es  tracta  d'un  fenomen  social  determinat  per  la  gestió  que  es                
fa  del  territori  i,  per  tant,  com  a  fenomen  social  (no  natural)  és  reversible.  No                 
obstant,  la  pluja  fina  d'informacions  confoses  sobre  el  despoblament  ha            
contribuït  notablement  al  desànim  i  a  la  sensació  d'irreversibilitat  del            
despoblament  entre  molts  sectors  de  la  població.  El  territori  continua  sent             
governat  d'una  manera  tant  desigual,  que  a  hores  d'ara  els  projectes  exitosos  al               
rural  es  consideren  excepcions.  Però  existeixen,  l´èxit  al  món  rural  és  possible,              
i  cal  ser-ne  conscients  d'aquest  fet.  La  condició  bàsica  perquè  es  puga  revertir               
el   despoblament   és   canviar   la   manera   de   governar.   
  

3.   Causes   del   despoblament.     
  

  



  

3.1.  Existeixen  a  l’actualitat  desigualtats  territorials  que  dificulten  o           
impossibiliten  la  viabilitat  professional  i  vital  de  la  joventut  en  els  espais  rurals,               
especialment   de   la   joventut   més   qualificada   i   instruïda.     
  

3.2.  A  l'actualitat  es  continua  privant  de  drets  bàsics  de  ciutadania  les              
persones  que  viuen  en  els  territoris  rurals.  Sense  aquests  drets  bàsics  els  i  les                
joves  se  n'han  d'anar.  La  nostra  joventut  ha  de  poder  escollir  realitzar  la  seua                
vida  en  un  medi  urbà  o  en  un  rural  i,  molt  especialment,  les  persones  joves                 
formades   i   qualificades.     
  

3.3.  Persisteixen  normatives  i  lleis  que  ignoren  les  circumstàncies           
pròpies,  específiques  dels  municipis  menuts  i  dels  territoris  amb  baixa  densitat             
demogràfica.     
  

3.4.  La  ubicació  i  la  distribució  territorialment  desigual  de  les            
infraestructures,  de  les  dotacions  i  dels  serveis  públics,  ha  estat  la  causa              
principal  que  l'activitat  econòmica  i  que  les  densitats  demogràfiques  es            
desplegaren   espacialment   d'una   manera   tan   desequilibrada.     
  

3.5.  Es  practica  una  forma  de  gestionar  el  territori  que  transmet             
socialment  com  a  naturals  (inherents  a  la  ruralitat)  unes  desigualtats  territorials             
creades  socialment  i  històrica.  La  ruralitat  real  i  la  imatge  social  i  política              
dominant  de  la  ruralitat  no  són  coincidents.  La  imatge  s’ha  quedat  aturada  en               
un   temps   passat,   mentre   les   ruralitats   reals   continuaven   avançant.     
  

La  situació,  a  més,  es  veu  ara  agravada  per  la  crisi  de  la  COVID-19,  que,  a  més                   
de  la  crisi  sanitària  més  greu  del  darrer  segle,  esdevindrà  també  una  greu  crisi                
econòmica  arreu  del  món,  i  també  als  nostres  nuclis.  El  sector  turístic  serà  un                
dels  que  més  sofrirà  les  conseqüències  d’aquesta  crisi,  i  durant  un  període  que               
es  preveu  llarg,  i  necessitarà,  per  descomptat,  tota  l’ajuda  que  des  de  les               
diferents  administracions  se  li  puga  donar,  però  cal  fer  un  planejament  potent              
per   tal   de   diversificar   les   opcions   econòmiques   al   nostre   municipi.   
  

Hem  d’aprendre  doncs  d’aquesta  crisi,  replantejar  moltes  coses,  i  sentar  les             
bases  per  a  començar  un  camí  diferent,  que  permeta  revertir  el  procés  de               
despoblament  que  estem  vivint  a  Alcalà,  d’una  banda,  i  crear  una  economia              
que  no  depenga  únicament  del  turisme,  a  Alcossebre,  per  l’altra.  Cal,  a  més,               
posar  en  valor  la  zona  de  Capicorb,  amb  una  forta  identitat  i  moltes               
oportunitats.  No  podem  tornar  a  caure  en  l’errada  actual  de  jugar-nos  tota  la               
nostra   economia   a   una   carta.   
  

Les  mesures  que  es  proposen  a  continuació,  doncs,  pretenen  marcar  un  camí              
respecte  de  la  reconstrucció  econòmica  que  ha  de  vindre,  per  tal  d’oferir  un               
futur   diferent   als   nostres   veïns   i   veïnes,   i   al   nostre   poble.   
  

En  atenció  a  aquestes  consideracions,  el  Ple  de  l’Ajuntament  d’Alcalà  de             
Xivert   i   Alcossebre    acorda :   
  

1.  Elaborar  un  Pla  d’Urgència,  a  posar  en  marxa  quan  la  crisi  sanitària  acabe,                
que,  donat  que  els  programes  que  inclou  afecten  als  drets  bàsics  de  la  nostra                

  



  

ciutadania,  hauria  d’estar  implementat  en  un  termini  màxim  d’un  any.  Els             
programes   que   conformarien   este   Pla   són   els   següents:   
  

● Programa  de  transport  públic  més  eficient  i  amb   tarifa  de  baix  cost ,  tant  per                
a  enllaçar  Alcalà  amb  Alcossebre,  i  Alcossebre  amb  l’estació  de  tren,  com  per               
a  enllaçar  Alcalà,  i  Alcossebre  amb  altres  poblacions  i  capitals  veïnes  que  no               
estiguen  ja  enllaçades  amb  el  servei  de  trens.  No  es  tracta  de  duplicar  este                
servei,  sinò  de  complementar-lo.  El  programa  de  transport  públic,  a  més,             
hauria  de  comptar  amb  connexions  puntuals  per  a  actes  especials  (festes  a              
pobles   veïns,   events   culturals…)   
  

● Programa  de  telecomunicacions  ràpides  i  efectives  garantides  a  qualsevol           
punt  del  nostre  municipi.  No  cal  dir  com  és  de  bàsic  i  imprescindible  aquest                
dret  tant  per  la  qualitat  de  vida  com  pel  desenvolupament  de  qualsevol              
activitat   econòmica.   
  

● Ampliament  de  les  ajudes  a  les  reformes  de  les  façanes  també  a  possibles               
reformes  a  l’interior  de  les  vivendes,  condicionat  a  que  siguen  empreses             
locals  les  qui  realitzern  l’obra,  facilitant  així  que  noves  famílies  puguen             
arreglar  una  de  les  cases  del  poble  per  instal·lar-se.  Sabem  que  un  dels               
principals  problemes  d’Alcalà,  es  este  cas,  és  la  gran  quantitat  de  cases              
velles,  i  buides,  que  hi  ha,  i  l’elevat  cost  que  suposen  les  reformes  per  a                 
tindre  dites  vivendes  operatives.  A  més,  amb  aquesta  mesures  revitalitzaríem            
també   el   sector   econòmic   dedicat   a   estes   activitats.   
  

● Programa  per  al  canvi  radical  en  la  manera  de  tractar  comunicativament  la              
ruralitat.  Com  dèiem,  una  imatge  desfasada  i  obsoleta  dels  pobles,  construïda            
sobre  una  suposada  immobilitat  rural  i  que  destaca  mediàticament  les  arestes             
més  negatives  i  desmoralitzadores,  pesa  en  l'actualitat  com  una  llosa  sobre             
les  expectatives  de  vida  en  la  ruralitat.  Cal  una  difusió  de  totes  aquelles               
accions  i  activitats  d’èxit  que  s’estan  portant  a  terme  al  nostre  municipi,  més               
enllà  de  les  destinades  al  turisme,  i  de  diferents  accions  i  propostes  que  es                
porten  a  terme  en  pobles  similars  al  nostre,  per  tal  de  conscienciar  que  la  vida                 
al   poble,   en   contraposició   a   la   ciutat,   és   possible.   
  

● Programa  cultural  de  qualitat,  que  incloga  activitats  professionals,  destinades           
a  tots  els  públics  i  ubicades  als  diferents  nuclis  de  població.  Es  tracta  de  crear                 
una   agenda  cultural  i  educativa  potent,  que  permeta  un  oci  de  qualitat  per  a                
totes  les  edats,  i  que  coordine  les  accions  de  l’Ajuntament  amb  les  accions  de                
les   associacions,   evitant   contraprogramacions.   
  

● Pla  de  desenvolupament  del   comerç   en  el  casc  antic  d’Alcalà  ,  dissenyant  un               
programa  de  bonificacions  amb  un  sistema  de  punts  que  prioritze  zones             
comercials,  necessitats,  exclusivitats  de  productes...  lligat  a  una  campanya  de            
màrqueting  massiva  per  a  tot  l’any  que  es  combine  amb  accions  de              
dinamització   puntuals.   
  

● Pla  de  viabilitat  de  l’agricultura,  que  fomente  el  cooperativisme,  i  que  incloga              
l’agrupament  de  finques  i  produccions,  estratègies  per  a  la  venda  de             
productes   de   proximitat,   un   banc   d’eines   per   tal   d’industrialitzar   el   camp…   

  



  

  
2.  Realitzar  els  tràmits  pertinents  per  tal  que,  dins  de  les  diferents  accions  per                
lluitar  contra  el  despoblament  per  part  del  govern  central  (englobades  en  el              
que  es  coneix  com  Pla  España  Vaciada)  s’incloga  al  nostre  municipi,  per  tal               
de   tindre   accés   a   ajudes   i   finançament.   
  

3.  Instar  al  Govern  Central,  a  la  Generalitat  Valenciana  i  a  la  Diputació  de                
Castelló  a  participar  el  màxim  possible  en  el  finançament  de  les  mesures              
proposades,  així  com  a  continuar  creant  línies  d’ajuda  específiques,  i            
subvencions,   per   pal·liar   el   problema   del   doespoblament.   
  

4.  Traslladar  al  Govern  Central,  al  de  la  Generalitat  Valenciana  i  al  de  les                
Diputacions  la  necessitat  urgent  que  es  deixen  d’aplicar  polítiques  de            
despoblament.  En  primer  lloc,  és  imprescindible  que  aquestes  assumeixen           
públicament  la  responsabilitat  que  els  pertoca  en  produir  el  despoblament.  Cal             
que  entenguen  quines  són  les  polítiques  i  les  formes  de  gestionar  el  territori              
que  contribueixen  activament  al  despoblament  i  es  posen  en  disposició  de             
canviar  l’actual  forma  de  governar.  En  segon  lloc,  cal  crear  legislació  específica              
per   tal   de   revertir   el   procès   de   despoblament   de   les   zones   rurals.   
  
  

Sra.   Maria   Sorlí   Fresquet   
  

  
  
  
  
  
SR.    ALCALDE-PRESIDENT   DE   L’AJUNTAMENT   D’ALCALÀ   DE   XIVERT   I   

ALCOSSEBRE   

  


