
LA JUSTÍCIA REBUTJA 
L’ABOCADOR

L’Alcúdia, 9 de març de 2016

 En una sentència històrica per a l’Alcúdia, el Tribunal Superior de Justícia de la 
Comunitat Valenciana ha fallat en favor de l’Ajuntament en la demanda que s’hi interposà 
contra el Consorci de Residus Ribera-Valldigna i l’empresa adjudicatària de l’abocador. Es 
tracta d’una resolució ferma i sense possibilitat de recurs

S’obri un horitzó ple d’esperança per als milers de veïns i veïnes, les desenes d’associacions 
i els comerços que recolzaren l’Ajuntament en la lluita que hem mantés front una imposició 
tremendament injusta.

Diguérem no al macroabocador perquè sabíem de primera mà quines molèsties causen 
aquest tipus d’instal·lacions.  Diguérem no perquè sabíem que era un atemptat contra el 
nostre entorn construir-lo en eixe lloc, al costat de Sèquia Reial i molt prop de Montortal. 
I diguérem no perquè estàvem segurs que allò no podia ser legal.

L’anterior Govern Municipal, amb Robert Martínez al capdavant, es va oposar amb 
tenacitat i fermesa contra les decisions arbitràries, opaques i irregulars dels antics gestors 
del Consorci de Residus, però tenint sempre clar que la llei ens acabaria donant la raó.

Per la transcendència de la sentència he manat publicar aquest ban, amb la intenció de 
deixar constància de l’agraïment de l’Ajuntament de l’Alcúdia a tots i totes els que s’heu 
implicat en aquesta lluita. Als que viviu ací i als que ens han recolzat des de fora.

Vull donar també les gràcies a l’anterior Corporació Municipal, a Xúquer Viu i a la 
Plataforma Contra el Macroabocador, els principals activistes en aquesta causa. I, per últim, 
a l’equip jurídic de l’Ajuntament per la seua perseverança més enllà de les obligacions 
professionals.

Ara s’enceta de nou el procés i l’actual equip de govern som responsables de seguir 
defensant els interessos del nostre poble. Estic segur que, amb el recolzament d’una 
ciutadania exemplar com la de l’Alcúdia, sabrem triar les millors opcions.  
 
 

El vostre alcalde, Andreu Salom Porta


