AL·LEGACIONS AL PROJECTE BÀSIC DE CONNEXIÓ DE LA CV-60 AMB LA N-332
TRAM PALMA DE GANDIA - GANDIA
Nom i Cognoms:
Adreça:
E-mail:
Telèfon:

DNI:
Municipi:

Codi Postal:

EXPOSE: Que he tingut constància que, el dia 21 de juny de 2021, s’ha publicat en exposició
pública el projecte de connexió de la CV-60 amb la N-332 tram Palma de Gandia - Gandia.
Que vull expressar la meua disconformitat amb aquest projecte pels següents motius:
●

La infraestructura és totalment desproporcionada i innecessària: La comarca
disposa de múltiples connexions millorables que la farien molt dinàmica, amb múltiples
carreteres, tant nacionals com l’autopista i camins rurals. Aquesta infraestructura, atenent
que la seva extensió és de 7 kilòmetres, únicament suposarà una reducció de 3 minuts
en la realització del trajecte de Palma de Gandia a Gandia, en una carretera que en cap
moment pateix congestió sinó més bé al contrari. L’augment del trànsit rodat previst al
projecte és només d’un 0,7%, quantitat ridícula en relació a la magnitud i el cost
desorbitat de la infraestructura (64 milions d’euros).

●

Suposarà un dany mediambiental irreparable: El projecte suposarà la fragmentació
d'hàbitats: barreres per a la fauna, la impermeabilització de sòls i l'alteració del règim
hídric superficial i dels aqüífers subterranis, la contaminació atmosfèrica: augment
d'emissions de gasos d'efecte hivernacle i l’eliminació de vegetació en un context de crisi
climàtica i l’augment de la contaminació acústica (augment del nivell de soroll a causa de
la velocitat del trànsit rodat afectant a tot el veïnat dels pobles del voltant). A més, aquest
projecte xoca frontalment amb les polítiques mediambientals impulsades per la UE
(reducció del trànsit rodat, reducció dels índex de CO2…).

●

Suposarà un atac al nostre patrimoni social i cultural: Implicarà una fragmentació
territorial de la comarca degut a la destrucció de camins i sendes que vertebren l’horta de
La Safor. Suposarà la destrucció del sistema de regadiu tradicional de sèquies i
repartidors d’aigua. Suposarà la destrucció de 614.109 m2 d’horta (l'equivalent a 100
camps de futbol) amb gran perjudici per al cultiu citrícola, ja danyat actualment.

●

El projecte manca de transparència i d’un procés de participació just: No hi ha
hagut un procés d’informació al veïnat sobre aquest projecte ni un procés de participació
ciutadana efectiu. S’ha aprofitat la situació de pandèmia per a esquivar un debat públic
sobre el projecte.

●

El projecte té una visió antiga de l’ordenació del territori: Actualment s’està
desenvolupant un Pla d’acció territorial (PAT) per a les Comarques Centrals en criteris
acords amb els temps que corren i atenent a la situació d’emergència climàtica actual.
Seria convenient partir d’aquest PAT per a veure l’encaixament d’aquesta carretera amb
eixa ordenació. A més, La Safor manca de serveis transport públics, com autobusos o
tren, que connectarien de forma efectiva la comarca i resultarien menys nocius, tant
mediambientalment com socialment.

Per tot això, SOL·LICITE:
● La retirada total d’aquest projecte.
● L’obertura d’un procés efectiu de participació i diàleg entre la Conselleria de política
territorial, obres públiques i mobilitat i les entitats socials i administracions locals de La
Safor per tal de buscar solucions sostenibles al problema de la vertebració territorial.
● L’elaboració de plans d’estudi sobre les necessitats reals de la comarca a nivell de
connexions i infraestructures.
● Que la resposta a aquesta al·legació se’m notifique per escrit al domicili aportat
anteriorment.
● Que la resposta a aquesta al·legació em siga feta en valencià.

A ________________________, a _____ de ______________ de 2021.

Signatura: ____________________

La persona sotasignant, autoritza a ______________________________________________ amb
NIF ________________ perquè, en el seu nom, presente les al·legacions contingudes en aquest
escrit, davant del procediment d'informació pública del Projecte bàsic de connexió de la CV-60 amb la
N-332 tram Palma de Gandia - Gandia.

