
L’AVE QUE VE: ESPERANÇA O ENGANY?

TeRRITOrIO Y MeDIO aMBIeNTe Saladilla de Hirta. Ensopeguera d’Irta.
LIMONIUM PERPLEXUM. Hierba anual de hasta 50 cm. Es un
endemismo valenciano que se conoce exclusivamente de las
costas rocosas de la Serra d’Irta, con unos 200 ejemplares.
Tras la fructificación la mayoría de ejemplares muere. 
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n  s’ha inaugurat la pri-
mera línia de ferrocarril
d’alta velocitat amb ori-
gen/destinació València.

Han passat, des de l’ d’abril de 
en què va començar el servei AVE Sevi-
lla-Madrid, vora  anys. I encara falta
per fer la línia València-Barcelona.

La major part de la societat s’ha
alegrat (no tota). Es tracta
d’una infraestructura
molt costosa. I al mateix
temps hem arribat a la
realitat «real»: les coses
costen, els diners són es-
cassos (no cauen del cel) i
la crisi econòmica finan-
cera promoguda pels ges-
tors de banca (que estem
pagant tots excepte els que
l’han causada amb el vist i
plau dels principals partits
polítics que governen en Eu-
ropa) va a donar pas quasi de
manera immediata a la crisi
ambiental d’esgotament dels
recursos naturals, començant
ara pel petroli. 

Justament ara que les fonts fi-
nanceres són especialment escas-
ses, la seua inversió deu ser encara
més prudent. No va a tornar el
temps de l’abundància bassada en
un consum desbaratat pagat amb la
especulació i el deute als bancs. Som
de fet més pobres i la única manera
de ser més rics és amb rigor, treball i
seny en les inversions de futur. No hi ha
marge per a l’error.

La línia València-Barcelona de l’AVE
presenta a l’entorn de València errors
importants de base que, si s’executa

com està prevista, tard o d’hora es pa-
garan. D’una part està previst un túnel
de dos vies, anada i tornada, per on
circulen tots els trens: rodalies i con-
vencionals en ample ibèric i alta velo-
citat en ample internacional. Tot i les
tècniques de gestió de trànsit de ferro-
carril, és evident que en poc de temps
aquest túnel serà insuficient i obligarà
a utilitzar el túnel ja existent.

Està prevista la eixida del traçat de
l’AVE junt a la Patacona al costat de la
mar, per travessar tota l’Horta Nord
fins Puçol generant un gran impacte
ambiental sobre l’Horta i destruint,
una vegada més, espais d’alt valor
agrícola i paisatgística. El

fet que una part im-
portant dels Ajuntaments afectats,

com el d’Alboraia, ho vullguen i ac-
cepten com un pagament per seguir
especulant amb la terra, no justifica
l’impacte que es produeix. Ans al
contrari aquest fet augmenta els ar-

guments a favor d’eliminar ajunta-
ments. 

L’Ajuntament de Meliana va pro-
moure un traçat alternatiu amb esta-
ció a l’aeroport de Manises amb un
túnel addicional des del centre fins
l’aeroport (és a dir el túnel previst
pel projecte actual quedaria per a
rodalies i trens convencionals i el
traçat a l’aeroport per a l’AVE). Me-
liana i altres ajuntaments varen pre-
sentar un recurs per a què aquesta
alternativa fora estudiada. La sen-
tència va ser contraria

a estudiar altres alternatives no pro-
posades pel ministeri. Deixa així en
evidència la falta de garanties jurídi-
ques en aspectes ambientals a Es-
panya sobre temes, com els territo-
rials o urbanístics, on els danys, un
cop es produeixen, són irreversibles
i no corregibles.

D’altra part, si l’AVE es promou per

millorar la competitivitat i l’activitat
econòmica, una estació intermodal en
l’aeroport de Manises és la millor op-
ció perquè València aprofite les possi-
bilitats de l’alta velocitat ferroviària es-
pecialment en aquests moments de
crisi econòmica. Tal i com tenen mol-
tes ciutats europees, tal i com volia
Barcelona i tal i com ara es pretén fer a
Madrid on, per cert, s’han fet quantio-
síssimes inversions en connexions fe-
rroviàries de tot tipus (metro, ferroca-

rril convencional...) entre l’aeroport i
el centre.

A més a més el lobby Ferrmed
promou, i prompte o tard ho
aconseguirà, una línia d’ample
internacional per mercaderies
des de Gibraltar fins Oslo traves-
sant tota Europa. Prevista per
combois de fins . metres de
llarg que tindrà un traçat pa-
ral·lel al by-pass. L’esgotament
del petroli apunta a l’èxit d’a-
questa proposta. Podria servir
per canalitzar AVE i mercade-
ries en quatre vies en un ma-
teix corredor. Això evitaria la
duplicitat de traçats (inte-
rior i costa) i la duplicitat
d’impactes ambientals.

Realment és irresponsa-
ble no aprofitar aquest pe-
ríode de crisi per replan-
tejar les propostes, evitar
l’impacte del traçat per
la costa, evitar la des-
trucció de més recursos
naturals com ara l’Hor-

ta, promoure la intermoda-
litat de Manises amb l’activitat eco-
nòmica associada i un únic nou co-
rredor ferroviari junt amb el projecte
Ferrmed. Encara que això supose un
retard d’uns dos anys en el procés
administratiu. No és moment de per-
dre oportunitats (per les presses) ni
de pensar que tot val o que els errors
ja es corregiran amb altres inver-
sions: els errors es paguen i, com ara,
ho pagarem entre tots excepte
aquells que els generen. 
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PROPOSTES PER AL TRANSPORT
FERROVIARI VALENCIÀ

Actual línea de tren
Valencia-Barcelona. El
AVE se construirá
prácticamente pegado.
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