PROPOSTA DE RESOLUCIÓ: NO A PUERTO MEDITERRÁNEO
En plena crisi econòmica, social i política, amb una clara progressiva
destrucció de l'ocupació, de la indústria i del comerç local, entre altres
factors, com a conseqüència de l'activitat especulativa patida durant els
últims anys, una promotora de Luxemburg anomenada Eurofund Investments
Puerto Ademúz S.L., el 4 de juliol de 2012 va anunciar que tenia la intenció
d'invertir uns 712 milions d’euros per a desenvolupar el projecte Puerto
Mediterráneo en el terme municipal de Paterna, un gran centre comercial, o
shopping resort com se li coneix, d´una amplitud de 300.000 metres quadrats,
i que inclou la construcció d'un llac artificial, pistes d'esquí, jardins, tendes,
zones d'oci entre altres coses.
Puerto Mediterráneo és, per tant, des del nostre punt de vista, un clar exemple
d’eixos projectes desmesurats amb els quals s'enriqueixen uns quants amb la
requalificació del sòl, i amb els quals s'empobreix la majoria: especialment el
petit comerç, els contribuents, i també el territori, el patrimoni col•lectiu. La
declaració del projecte com a estratègic és una decisió política que obeeix al
disseny d'un model econòmic i social instaurat per l'antic govern del PP de la
Generalitat Valenciana basat en la rajola i les obres faraòniques que ha
esdevingut en fracàs i ens ha deixat amb un greu endeutament.
Des de Joves amb Iniciativa qüestionem els criteris que s'han emprat per a
declarar estratègic un projecte gens innovador, redundant i competint amb les
ja existents, i que s'insereix de manera oportunista en un àrea ja saturada
perjudicant notablement al comerç local de Paterna i Centres comercials
situats en aqueixa àrea. Per això creiem que es deuria situar a Paterna com
l'última gran pastilla no urbanitzada de l'àrea metropolitana: camps de secà,
un barranc amb racons sorprenentment intactes i un immens bosc de pins
sorgit en l'antic camp d'entrenament militar. Una gran oportunitat per a un
parc natural de caràcter metropolità situat a pocs quilòmetres de l'eixida de
València per la CV-35.
Per totes aquestes raons presentem el següent acord de resolució:
1. Des de Joves amb Iniciativa mostrem el nostre rebuig a la construcció de
l’ATE Puerto Mediterráneo a Paterna i ens sumen a les mobilitzacions que es
facen en contra del projecte i a favor de Salvar la Mola.

