
Preparats per al futur: la platja de Tavernes 

l a política conté paraules gastades, una d'estes és «futur» Un concepte que, per desgràcia,               

hom empra per tal d'emmascarar promeses que moltes vegades desapareixen com el fum.             

L'equip de govern que lidere a Tavernes és conscient d'este fet i, per això, el futur el treballem                  

en el present. Fem nostra la tornada d'aquell conegut tema de Radio Futura: «el futuro ya está                 

aquí». 

Tavernes ha de ser una ciutat moderna, viva i competitiva. I per tal d'aconseguir-ho, cal afrontar                

ja una sèrie de reptes. De projectes estratègics que, posats en marxa ara en el present,                

asseguren que en un futur Tavernes avance decididament fins convertir-se en el referent             

municipal de les polítiques d'avantguarda de les comarques centrals valencianes. Bona part            

d'estos projectes residixen a la Platja: la nova depuradora, el col·lector de l'avinguda de la               

Marina i el vial perimetral són objectius irrenunciables que no estan pensats per a les properes                

eleccions sinó per a les properes generacions valleres que, en definitiva, és el que realment               

importa. 

Precisament per esta importància, hem avançat moltíssim en dits projectes i ho fem des del               

rigor, la serietat i la seguretat jurídica per tal que els projectes esbossats des del present no es                  

convertixen en un mort per a l'administració municipal, com desgraciadament ens va            

acostumar el Partit Popular en el passat. 

La nova depuradora és necessària per tal de desenvolupar el Sector 17, també conegut com               

Marenys. Sense depuradora, no hi haurà Sector 17. I este sector és imprescindible per a               

impulsar la Platja ja que inclourà eixe passeig marítim que sempre hem desitjat a Tavernes. Un                

passeig marítim, que des de el govern de Compromís, s'ha projectat per ser un exemple               

d'urbanisme de consens, sostenible i respectuós amb el medi ambient. 

La depuradora, com passa amb la resta de projectes dirigits a la Platja, no és un un projecte                  

nou, ja existia quan arribàrem al govern a l'any 2011, però d'ell sols ens trobàrem un conveni                 

signat amb la Generalitat afegit a un deute municipal de 26,5 milions d'euros que ha llastrat la                 

celeritat a l'hora de treballar en projectes d'este tipus. Ara bé, tot i els entrebancs, mentre                

alleugeràvem el deute, també hem sigut capaços de contractar, redactar i aprovar els projectes              

bàsics i els d'execució, sent estos projectes supervisats favorablement per la Generalitat. I a              

més, tant importat com això, hem sigut capaços de contractar i redactar l'esborrany del «pla               
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especial depuradora» i elevar-lo a la Generalitat per tal que l'aprove definitivament. Esta fita              

suposa un avanç essencial ja que este pla especial és el document urbanístic que ens permetrà                

expropiar els terrenys on es construirà la depuradora, en la partida del Tancat. 

El col·lector de l'Avinguda la Marina, la infraestructura que permetrà acabar amb les             

inundacions a la Platja, és un altre exemple de venda de fum per part del PP. Al llarg d'estos                   

anys, ha estat el govern de Compromís qui s'ha ocupat d'obtenir els terrenys, fet que ha estat                 

possible gràcies a un canvi legislatiu impulsat des de l'escó que ocupe a les Corts Valencianes. A                 

més, hem estat capaços de redactar i aprovar el projecte, arribar a un acord de cofinançament                

de les obres amb la Direcció General de l'Aigua de la Generalitat i aconseguir finançar la part                 

que li correspon a l'Ajuntament. En estos moments, orgullosos per la feina ben feta, podem               

anunciar que l'obra ja està adjudicada i en les pròximes setmanes s'iniciarà l'obra. 

Tanmateix, no ens conformem només amb això. Amb els terrenys a disposició de l'Ajuntament              

hem promogut el vial perimetral. Una ronda, que per una banda, comunicarà les dues platges, i                

per d'altra finarà els problemes de trànsit del carrer Blasco Ibáñez, a més de dotar de nous                 

aparcaments a tot el casc urbà. Una obra que ja està en marxa. 

Ara bé, a més de treballar, des del present, el futur de la Platja, també hem treballat, al llarg de                    

la legislatura, el present. Si no, no es podria explicar gestions com la de l'ampliació del servei de                  

salvament i de l'horari de les platges accessibles, la creació de zones de jocs al Canal i a la plaça                    

del Rei Fahd, dos parcs canins, la passarel·la a la platja-can del Brosquil, una nova escola d'estiu,                 

de la Ruta dels Sentits, i de 15.000 metres quadrats amb noves places d'aparcament, el dragat i                 

naturalització del llac de la Goleta, la recuperació de la torre de Guaita, la millora de zones                 

verdes i dels jardins, la consolidació de les dos banderes blaves i del premi Q de qualitat i                  

Qualitur, la celebració de set festivals de música i la posada en marxa d'una tercera platja                

accessible i el par de cal·listènia. Com podeu comprovar, per a nosaltres la Platja no és sinònim                 

de descans, això ho deixem, amb molt de gust, per a vosaltres. 
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