El CEIC Alfons el Vell en la memòria
5. Economia i Territori. 1985-2008

La línia conductora d’aquesta secció, mitjançant estudis, conferències, projectes i publicacions, ha estat la d’aportar a la societat comarcal una reflexió permanent sobre la qüesti. territorial i les principals polítiques socioeconòmiques que podrien amerar les actuacions dels
diversos agents socials.
Les polítiques de desenvolupament basades en el territori, considerat aquest com a forma
d’organització administrativa i com a base social i mediambiental que sustenta les oportunitats de les d’actuacions públiques i privades, han estat unes de les grans absents dels successius
governs valencians.
Els àmbits territorials que des del CEIC Alfons el Vell considerem estratègics per al futur de
la nostra comarca són: la Safor, les Comarques Centrals Valencianes, el País Valencià i l’Eix
Mediterrani. Les diferents propostes, cadascuna a la seua escala territorial, responen totes elles
a un denominador comú: dotar-se d’àmbits territorials de gestió, de suficient grandària, per
fer front a les noves exigències de participació i influència política, a la solució de problemes
comuns i a la generació d’economies d’escala.
De fet, les qüestions territorials han estat, des de fa anys, una qüesti. plantejada de manera
recurrent pel CEIC Alfons el Vell. La insistència en el tema respon al fet que els problemes
socials, econòmics, culturals i mediambientals a la nostra àrea geogràfica són detectables i persisteixen negativament en el temps. Els estudis realitzats posen en evidència el marcat caràcter
radial i unitarista de l’estat espanyol, la pèrdua progressiva dels valors culturals diferencials,
la manca de cohesió del territori valencià, l’aposta per un model de desenvolupament basat a
exhaurir els recursos naturals, sòl i aigua, i l’absència de mesures correctores de futur. A més a
més, malauradament, la racionalitat de les propostes i les experiències reeixides dutes a terme
en altres indrets no semblen despertar la nostra societat civil. Aquesta assisteix impotent a una
transformació sense precedents, impotència que reforça l’individualisme i la renúncia a ser un
agent actiu en el procés de canvi social.
A escala de la Safor, i perquè considerem que la comarca és la nostra forma històrica d’organització i de relació amb el medi natural i social, en la nostra programació, hem volgut fer palesa
la necessitat d’estructurar organismes i polítiques que asseguren el desenvolupament futur,
entés aquest com increment de les oportunitats i de la qualitat de vida dels seus habitants.
La nostra comarca ha tingut un creixement econòmic i poblacional molt fort en els darrers
anys. A hores d’ara, està convertint-se en una mena de ciutat dispersa, però on cada municipi
està donant resposta als canvis de manera no només diversa, sinó moltes vegades contradictòria amb allò que realitza el municipi veí. Per altra banda, tot i la forta immigració, no hi
ha la capacitat d’establir polítiques de formació, cohesió i integració social d’una mínima
eficàcia. Pel que fa a l’estructura econòmica, el pes del sector immobiliari, en detriment de
l’agricultura, la indústria, els serveis avançats i la innovació, planteja seriosos dubtes de poder
aprofitar els reptes de futur i el manteniment de la qualitat de vida que ha caracteritzat a la
nostra comarca.
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És per aquests motius que, a banda de promocionar i divulgar els estudis sobre aquestes problemàtiques, hem col·laborat amb la Mancomunitat de Municipis de la Safor i amb el Cercle
d’Economia de la Safor, facilitant-los models d’organització i polítiques comarcals realitzades
en altres indrets de l’estat, atés que la solució dels problemes plantejats excedeixen les possibilitats locals i reclamen, des de fa anys, una solució veritablement comarcal.
A escala de les CCV, cal recordar les premisses que llançàrem amb el projecte a principis dels
anys 90 amb diversos estudis i taules redones: “Enfortir les interconnexions entre les comarques de l’antiga Governació d’enllà lo riu Xúquer amb dos objectius generals: contribuir a
vertebrar el país i generar un model de desenvolupament compatible amb la nostra realitat
col·lectiva, la nostra cultura i el nostre medi”.
Cal posar de relleu que la proposta de les CCV ha estat generalment ben rebuda entre els
diversos estaments socials. A hores d’ara, les CCV són un referent per a la gran majoria dels
agents socials i compten amb uns estudis molt complets sobre el conjunt del territori, una
informació de què, ni en quantitat ni qualitat, no disposa cap altre indret del nostre país. No
obstant això, l’immobilisme i la manca de mires del govern valencià han barrat les possibilitats
de desenvolupament de les recomanacions que es deriven de les accions i resultats aconseguits
pel Consorci de les CCV. El Consorci és l’organisme supracomarcal, estructural i finançat pel
projecte europeu CONCERCOST, la majoria dels ajuntaments i mancomunitats de les CCV,
les principals associacions empresarials i sindicats del territori, i on, com no podia ser d’altra
manera, el CEIC Alfons el Vell va tenir una participació rellevant.
Com a conseqü.ncia de les diverses accions dutes a terme a les CCV, el CEIC Alfons el Vell
va fer la proposta de creació de la XIEC, la Xarxa d’Institucions d’Estudis Comarcals, al si
del Consorci de les CCV. En aquests moments la XIEC la integren les institucions comarcals
representatives de les comarques de l’Alcoià, la Costera, la Marina Alta, la Safor i la Vall d’Albaida, les quals estan realitzant diferents accions i publicacions que tenen per objectiu aprofundir i divulgar el coneixement que es té de les CCV i la defensa del seu patrimoni cultural
i natural.
Complementàriament als dos àmbits territorials ja esmentats, a escala europea, (i estatal),
se’ns fa evident que les distàncies s’escurcen cada vegada més, que les dinàmiques de l’Europa
sense fronteres creen noves regions econòmiques basades en l’homogeneïtat de les cultures
preexistents i que només aquelles regions europees que col·laboren, intercanvien experiències
i tecnologies sobre problemes comuns i que integren els seus aparells productius són les que
podran subsistir en el gran mercat que es diu Europa.
Una de les noves regions emergents europees, i de les més dinàmiques, és l’Arc Mediterrani,
on es trobem valencians, mallorquins i catalans, i també, occitans, murcians i aragonesos.
Pensem que les possibilitats dels valencians de ser un país que amb veu pròpia puga desenvolupar-se a la Unió Europea, passen per la nostra capacitat de vincular-nos a l’Eix Mediterrani
Nord-Occidental.
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Si tenim en compte les relacions comercials de mercaderies, Catalunya representa el 33%
del total de les exportacions valencianes i el 48% de les importacions, mentre que Andalusia
representa el 14% i el 6% respectivament; i Madrid, la tercera en importància, només representa el 11% de les exportacions i el 9% de les importacions valencianes.
És clar que aquestes importants relacions comercials no es veuen compensades per les necessàries infrastructures de transport i logístiques i, encara menys, per les necessàries polítiques
de col·laboració social, cultural i econòmica entre els territoris implicats.
El CEIC Alfons el Vell defén que no hem conformar-nos, com a valencians i com a ciutadans
europeus, a jugar un paper secundari a Europa i, per aquest motiu, ha organitzat diverses
xarrades que plantegen la potenciació necessària de l’Eix Mediterrani, tot mantenint una
col·laboració estreta amb la càtedra Alfons Cucó de la Universitat d’Estiu de Gandia i amb la
Fundació Ignasi Villalonga.

Cronologia d’actes

1985
29 de novembre de 1985. Conferència: “La Mediterrània al segle xxi”, per Lluís Racionero. Saló de Sessions de l’Ajuntament de Gandia.

1986
26 de gener de 1986. Presentació del Mapa físic de la
Safor, editat pel Centre, a cura de Josep Camarena i
Vicenç Rosselló. INB Ausiàs March de Gandia.

1987
18 de desembre de 1987. Presentació de l’edició pròpia Debat: propostes nacionals per a un poble. A càrrec de Ferran Garcia-Oliver. Amb l’actuació del grup
Cave Cànem. Casa de Cultura de l’Ajuntament de
Bellreguard.

1989
Curs: Persona, societat i país. Les Comarques Centrals
Valencianes. A càrrec de Néstor Novell (CEIC). Universitat Catalana d’Estiu. Prada.

1992
4 d’abril de 1992. Taula redona: Les Comarques Cen-

trals, a debat. Hi participen: l’alcaldessa de Gandia,
l’alcalde de Dénia, l’alcalde d’Ontinyent, els regidors
de cultura de Xàtiva i Alcoi, Júlia Salom Carrasco, del
Departament de Geografia de la Universitat de València, i Néstor Novell, CEIC Alfons el Vell (moderador).
Saló de Sessions de l’Ajuntament de Gandia.
23 de juliol de 1992. Conferència: “Les CCV. Una
reflexió per a l’estructuració del país”. Per Néstor Novell (CEIC). Escola d’Estiu Tirant lo Blanc. Sagunt.
17 de desembre de 1992. Taula redona: Les Comarques Centrals Valencianes, a debat. Hi participen: J.
Miquel Calabuig, alcalde de Xàtiva; Vicent Requena,
alcalde d’Ontinyent; Vicent Soler, vicepresident de les
Corts Valencianes; Sebastià Garcia, alcalde de Dénia;
Josep Marset, alcalde de Cocentaina; Néstor Novell,
CEIC Alfons el Vell; i Noé Galiana, Centre d’Estudis
Contestans. Cocentaina.

1993
22 de gener de 1993. Constitució de la Mesa Cultural
de les Comarques Centrals. Participants: Josep Marian,
Casa de Cultura d’Ontinyent; Jordi Botella, Casa de
Cultura d’Alcoi; Maribel Font, Casa de Cultura de
Dénia; Antoni Prats, Institut d’Estudis de la Marina
Alta; Juli Vercher, Casa de Cultura de Xàtiva; i Néstor
Novell, CEIC Alfons el Vell. Casa de Cultura. Xàtiva.
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12 de maig de 1993. Reunió de la Mesa Cultural de les
Comarques Centrals. Participants: Jordi Botella, Casa
de Cultura d’Alcoi; Lluís Romero, Casa de Cultura de
Gandia; Antonio Arjona, regidor de Cultura de Gandia; Pere Ferrer, Centre d’Estudis Contestans; Maribel
Font, Casa de Cultura de Dénia; Antoni Prats, Centre
d’Estudis de la Marina Alta; Josep Marian, Casa de
Cultura d’Ontinyent; Juli Verger, Casa de Cultura de
Xàtiva; Néstor Novell i Maite Sastre, del CEIC Alfons
el Vell. Casa de Cultura. Xàtiva.
Del 19 al 30 de juliol de 1993. Les Comarques Centrals: una visió unitària del territori i la societat. Coordinació del seminari de l’àrea de cultura i sociologia
dins dels actes de la Universitat d’Estiu de Dénia. Directors: Rafael Lluís Ninyoles i Néstor Novell (CEIC).
Participants: Júlia Salom, Josep Múria, Gonçal Mascunyan Boix, Josep Chías, Francesc Tamarit, Joan Piqueras, Vicent Llorens, Ignasi Mora, Antoni Mollà i
Jesús Huguet.

1994
28 de gener de 1994. Signatura del conveni, protocol de col·laboració, del programa europeu PHARE,
programa d’ajuda per a la reestructuració econòmica
d’Europa Central i Oriental. Hi participa el CEIC Alfons el Vell juntament amb institucions valencianes,
poloneses i britàniques.
10 de juny de 1994. Presentació dels llibres El País
Valencià a l’eix mediterrani, de Rafael Ninyoles; Un
País possible, d’Adolf Beltran; i La utopia necessària:

nacionalisme i societat civil, de Toni Mollà. Casa de
Cultura de l’Ajuntament de Bellreguard.
7 de desembre de 1994. Presentació, a càrrec de Santiago La Parra, del primer número de la revista Espai
Obert. “Revista d’assaig i investigació de les Comarques Centrals Valencianes”. Col·lectiu Espai Obert
amb la col·laboració del CEIC Alfons el Vell. Centre
Cultural. Gandia.

1995
7 d’abril de 1995. Congressos Jaume I (Alcoi). Conferència: “Comarques Centrals i la cohesió del País”, a
càrrec de Néstor Novell (CEIC).
8 d’abril de 1995. Congressos Jaume I (Ontinyent).
Conferència: “Comarques Centrals i el seu paper en el
bastiment del País”, a càrrec de Josep Piera (CEIC).
23 d’abril de 1995. Presentació del Projecte de les Comarques Centrals. Participen: Néstor Novell (CEIC) i
Joan Pellicer Bataller. Escola Universitària de Gandia.
4 de juliol de 1995. Jornades: Projecte nacional, identitat i convivència: El País Valencià, a càrrec de Gaspar Jaén, Rafael Ninyoles, Toni Mollà i Néstor Novell
(CEIC). Saló de Congressos d’Elx.
20-23 de juliol de 1995. Escola d’Estiu Tirant lo Blanc,
amb la col·laboració del CEIC Alfons el Vell. Conferència: “Les Comarques Centrals Valencianes. Utopia
o realitat?”, a càrrec de Néstor Novell.

1996
12 de gener de 1996. Presentació de la revista Espai
Obert. A càrrec de Juan José Moragues, Gabriel Garcia,
Francesc Blai i altres. Escola Universitària de Gandia.
JORNADES DE CULTURA. Comarques Centrals
Valencianes. Patrocinen el CEIC Alfons el Vell i la
Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida. Coordina: Col·lectiu Espai Obert.
18 de maig de 1996. “Trobada d’Associacions Culturals de les CCV”. Convent dels Caputxins de l’Olleria.

Presentació dels llibres El País Valencià a l’eix mediterrani,
de Rafael Ninyoles; Un país possible, d’Adolf Beltran i La
utopia necessària. (Nacionalisme i societat civil ), de Toni
Mollà. [10.06.94]

31 de maig de 1996. “Els arxius de les Comarques
Centrals”. A càrrec de Jesús E. Alonso. Arxiu Històric
i Universitat Popular de Gandia.
7 de juny de 1996. “L’estat del medi a les nostres comarques”. Centre de Cultura Municipal d’Alcoi.
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22 de juny de 1996. “Jornada sobre Centres d’Estudis”. Coordina Santiago La Parra (CEIC). Restaurant
Los Arcos. Pedreguer.
14 de juny de 1996. Taula redona: Per a què les Comarques Centrals Valencianes? Participen: Pepa Bonet,
Pepa Chesa, Rafael Beneyto, Joan Sanchis, Jeroni Banyuls i Néstor Novell (CEIC Alfons el Vell). Coorganitzat per l’associació La Pebrella, l’Ajuntament d’Oliva i el CEIC Alfons el Vell. Casa de Cultura. Oliva.
12 de desembre de 1996. Taula redona: El País Valencià. Entre la història i el futur. Intervenen Antoni
Furió, Francesc Devesa, Néstor Novell, Gabriel Garcia
Frasquet i Isabel Morant. Sala Tirant del Centre Cultural. Gandia.
20 de desembre de 1996. Presentació de la revista Espai Obert (núm. 3). Casa de Cultura. Oliva.

1997

1998
27 de març de 1998. Conferència: “Societat i comarca”, per Néstor Novell (CEIC). Llibreria Ambra. Gandia.
16 de maig de 1998. Participació en la Trobada de
Centres d’Estudis de les Comarques Centrals Valencianes, organitzada per l’IEVA. Centre Cultural Manuel
Sanchis Guarner. Ontinyent.
Juliol de 1998. Muntatge cultural: Territori. A càrrec de Néstor Novell (CEIC); Lluís Romero i Xavier
Mollà. Exposició de fotografies de les CCV, de Xavier
Mollà: “La pell del territori”; presentació del catàleg
a càrrec d’Enric Sòria, i taula redona amb Jordi Borja, Pau Rausell, Manolo Boix, Oriol Bohigas, Vicent
Todolí, Gustau Munyoz i Perejaume. Grup musical i
recitació de poesies: Xavier Moreno. Universitat d’Estiu. Escola Pia. Gandia.

1999
Febrer 1999. Constitució de la Federació d’Instituts
d’Estudis Comarcals del País Valencià, amb el CEIC
Alfons el Vell com a integrant. Monestir Santa Maria
del Puig.
25 de març de 1999. Presentació de la revista: Espai
Obert (núm. 5). Per Manuel Ardit i Antoni Bernabé.
Escola Universitària de Gandia.

Presentació de l’Informe sociològic de les Comarques
Centrals Valencianes. [07.03.97]

Octubre de 1997. Taula redona: Homenatge a Josep A.
Cavanilles. Participen: Ernest Lluch, Vicent Rosselló i
Néstor Novell (CEIC). Premis Octubre. València.
19 de desembre de 1997. Presentació de la revista Espai Obert (núm. 4) i debat: És possible un espai
de comunicació a les Comarques Centrals Valencianes?
Amb la intervenció de Miquel Àngel Picornell (Canal 9), Xavier Llopis (Información), Josep A. Mollà
(Crònica) i Ximo Ferrandis (El País). Centre Cultural.
Gandia. Organitza el Col·lectiu Espai Obert amb la
col·laboració del CEIC Alfons el Vell.

13 de maig de 1999. Taula redona: València capital,
de què? Formada per Carles Dolç, Rafael Ninyoles,
Antoni Mollà i Néstor Novell (CEIC). Organitza:
Col·lectiu Revolta. Teatre Princesa. València.
1999. Informe: De Gandia a Gandia. Néstor Novell
(CEIC). Centre Cultural. Gandia.

2000
19 d’abril de 2000. Acte fundacional de la Xarxa Cultural de les Comarques Centrals Valencianes, amb la
participació del CEIC Alfons el Vell. Ondara.
1 de setembre de 2000. Constitució de la Xarxa d’Institucions d’Estudis Comarcals de les CCV (XIEC).
A càrrec de Néstor Novell i Gabriel Garcia (CEIC),
Joan Bravo (Institut d’Estudis de la Vall d’Albaida),
Toni Prats (Institut d’Estudis Comarcals de la Marina Alta) i Roberto Sanz (Obra Cultural de la Caixa
d’Ontinyent). Posteriorment s’hi afegiren el Centre
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Alcoià d’Estudis Històrics i Arqueològics i Amics de
la Costera.

2001
9 de juny de 1999 / 30 de desembre de 2001. Informe: CONCERCOST: Pla de promoció socioeconòmica i d’ordenació territorial de les CCV. Consorci de
les CCV. Projecte Terra de la Unió Europea, presentat
per nombroses institucions de les CCV, entre elles el
CEIC Alfons el Vell, representat per Néstor Novell.
DPI. Gandia.
23 de setembre de 2001. CONCERCOST: Pla de desenvolupament socioeconòmic. A càrrec de Néstor Novell (CEIC) i Júlia Salom. Presentació al Consorci de
les CCV del diagnòstic socioeconòmic i de les iniciatives i accions que se’n deriven. Consorci de les CCV.
Ontinyent.
11 de febrer de 2000/28 de juny de 2001. Informe: OCDE: Estudi sobre desenvolupament sostenible a
les CCV. Constitució del grup de treball i seguiment
del estudis realitzats pels experts locals per a l’OCDE:
Júlia Salom, Josep A. Ybarra, Cebrià Molinero, J. Manuel Albertos, Elisabeth Delios, Victoria Granda, Enrique Masià i Néstor Novell (CEIC). APROIBI. Ibi.

Taula redona: Territori i sostenibilitat. [09.11.01]

9 de novembre de 2001. “El repte de la conformació de
l’àrea urbana de la Safor”. Hi participen Oriol Nel·lo,
Salvador Miralles i Vicent Llorens. Moderador: Néstor Novell (CEIC). Mancomunitat de Municipis de la
Safor. Gandia.
22 de novembre de 2001. “El desenvolupament industrial i l’ús dels recursos naturals”. Ponents: Fernando
Vera, Tomàs Carpi i Pep Nebot. Moderador: Néstor
Novell (CEIC). Ajuntament d’Albaida.

6 de juny de 2001. Pacte territorial per l’ocupació a les
CCV. Confederal de CCV de CC OO del PV, Xarxa d’Empresaris de les CCV, Néstor Novell (CEIC)
i Josep Vicent Mascarell. Consorci de les CCV. Ontinyent.
Del 27 al 29 de juny de 2001. “OCDE: Desenvolupament sostenible a les CCV”, conferència a càrrec
de Néstor Novell (CEIC). Dins de les jornades internacionals: Estratègies per al desenvolupament territorial
de regions intermèdies, organitzades pel Consorci de les
CCV, l’OCDE i Escola Universitària Superior d’Alcoi. Escola Universitària d’Alcoi.

Cicle de conferències: La Safor, una comarca per a un
país: A la recerca de l’ecomonia productiva de la Safor.
[22.11.02]

31 d’octubre de 2001. Constitució de l’EURAM.
Fundació Ignasi Villlalonga. Palau de la Generalitat
de Catalunya. Barcelona. Hi participa Néstor Novell
(CEIC).

12 de desembre de 2001. “Crisi territorial a la Marina Alta”. Ponents Ivan Murray, J. Luis Miralles, i J.
Vicent Mascarell. Moderador: Néstor Novell (CEIC).
Cambra de Comerç de Dénia.

Cicle de taules redones: Territori i sostenibilitat a las
Comarques Centrals. Organitzades per la Xarxa d’Institucions d’Estudis Comarcals de les Comarques Centrals Valencianes. (XIEC).

6 de desembre de 1999/9 de juny de 2001. CONCERCOST: Xarxa cultural de les CCV. Coordinació:
Néstor Novell i Consorci de les CCV. Formada pels
Departaments de cultura d’ajuntaments i mancomu-
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nitats, arxius municipals i centres d’estudis i investigacions comarcals. Comarques Centrals Valencianes.

2002
Presidència de la Xarxa d’Institucions d’Estudis Comarcals de les Comarques Centrals Valencianes. Gabriel Garcia (CEIC).
24 de maig de 2002. Presentació de la revista Afers:
“Història i Territori”. Número d’homenatge a Vicenç
Rosselló. Coeditada pel CEIC Alfons el Vell. Hi intervenen: Vicenç Rosselló Verger, Vicent Olmos, Pepa
Chesa i Néstor Novell. L’acte es completà amb l’excursió al massís del Montdúver guiada per V. Rosselló
Verger i la participació del Grup del Quaternari de
la facultat de Geografia de la Universitat de València,
amb la col·laboració de Jeroni Banyuls i Vicent Llorens. Casa de Cultura. Gandia.
22 de setembre de 2002. Conveni de col·laboració
per a la Promoció i la difusió d’activitats de cohesió social
i cultural de la comarca de la Safor. CEIC Alfons el Vell
i Mancomunitat de Municipis de la Safor.

Cicle de conferències: L’Horta de la Safor: Paisatge i
territori. Coordinador: Gregori Royo (CEIC); amb la
col·laboració de la Plataforma Cívica “Crida per l’horta”, Ecologistes en Acció i Grup Ecologista Samaruc.
Casa de Cultura. Gandia
26 d’octubre de 2002. “La ciutat i l’horta: cap a un
model sostenible”, a càrrec de Carles Dolç.
8 de novembre de 2002. “Valors etnobotànics de
l’horta”, a càrrec de Joan Pellicer.
13 de desembre de 2002. “Els paisatges medievals de
la Safor”, a càrrec de Ferran Garcia-Oliver.
18 de desembre de 2002. “Expansió de l’horta: arròs
i marjals a la Safor”, a càrrec de Jesús Alonso.
Cicle de conferències: La Safor, una comarca per a un
País. Organitzen CEIC Alfons el Vell i Mancomunitat
de Municipis de la Safor. Seu de la Mancomunitat.
Gandia.
8 de novembre de 2002. “L’Arc Mediterrani i la fractura social valenciana”, a càrrec de Vicent Boira; presentada per Néstor Novell.
22 de novembre de 2002. “L’estructuració comarcal
i la cohesió del territori valencià. La Safor i les CCV:
Una justificació econòmica”, a càrrec de Vicent Soler i
Enrique Orihuel; moderada per Cebrià Molinero.
10 de gener de 2003. “Els consells comarcals, una eina
administrativa per a la cohesió territorial”, a càrrec de
Ramon Vall, i “L’empresa pública: un model de cooperació per al desenvolupament comarcal”, a càrrec de
Guillermo Echenique. Moderador: Carles Marco.

Conferència La ciutat i l’horta: cap a un model sostenible,
de Carles Dolç. [26.10.02]

15 d’octubre de 2002. Presentació del conveni La Safor en xifres. A càrrec de Pepa Chesa, Pepa Frau, Francisco González i Gabriel Garcia. Coordinador Néstor
Novell. Conveni del Cercle d’Empresaris de la Safor,
Ajuntament de Gandia, Mancomunitat de Municipis de la Safor i CEIC Alfons el Vell. Saló Laval de
l’Ajuntament de Gandia. Taula redona: Territori i sostenibilitat. [09.11.01] Cicle de conferències: La Safor,
una comarca per a un país: A la recerca de l’ecomonia
productiva de la Safor. [22.11.02]

24 de gener de 2003. Conferència: “La gestió del
territori a les Illes Balears”, a càrrec de Pere Sampol;
presentat per Pepa Chesa.
27 de desembre de 2002. Presentació, en roda de
premsa, a càrrec de Néstor Novell, del llibre La cultura: factor estratègic per a les Comarques Centrals Valencianes, de Pau Rausell, i del segon número del butlletí
Espai del llibre, a càrrec de Jesús Alonso i Ximo Corts,
publicacions de la XIEC. Centre Cultural. Gandia.

2003
19 de setembre de 2003. Presentació de l’edició pròpia La immigració a la Safor, d’Erika Masanet, a càrrec
de Néstor Novell, l’autora i diversos immigrants entre-
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vistats en la publicació. Casa de Cultura. Gandia.
30 de desembre de 2003. Presentació en roda de
premsa, a càrrec de Néstor Novell, de La Safor en xifres,
estudi realitzat pel Centre. Ajuntament de Gandia.
2004. Participació en el programa europeu Equal Àncora, que té per objecte la lluita contra la discriminació i la desigualdat en el mercat de treball.
22 d’abril de 2004. Jornada d’economia i empresa a la
Safor: El sector turístic. La diversificació econòmica de
les ciutats de l’Arc Mediterrani. Parlaments a càrrec de
Joan Cambrils: “El pla estratègic de Gandia”; i Miquel
Vicenç: “El model turístic de les Illes Balears”. Organitzen CEIC Alfons el Vell, CES, Institut Ignasi Villalonga i Ajuntament de Gandia. Hotel Bairén. Platja
de Gandia.
4 i 5 de novembre de 2004. Congrés Europa, Espanya,
País Valencià. Nacionalisme i democràcia: passat i
futur. Col·laboració amb la càtedra Alfons Cucó de
la Universitat d’Estiu de Gandia. Casa de Cultura de
Gandia.

2005
25 de febrer de 2005. Presentació del llibre de Pau
Rausell El envés de la cultura. Diez años de economía
de la Cultura en Valencia, a cura de Néstor Novell.
Llibreria Ambra. Gandia.
7 de juny de 2005. Presentació en roda de premsa
del quadern elaborat pel Consell General del Centre:
Especulació urbana, territori i model econòmic. Intervenen Néstor Novell i Gabriel Garcia.
8 de juny de 2005. Presentació, a càrrec de Francesc
Devesa, del llibre de Joan Noguera, Javier Esparcia i
Jorge Cruz, Una estratègia de desenvolupament per als
espais rurals de les Comarques Centrals Valencianes, editat per la Xarxa d’Institucions Comarcals de les Comarques Centrals Valencianes (XIEC). Casa de Cultura. Gandia.

20-22 de juny de 2005. Col·laboració en les jornades
El Regeneracionisme a Espanya: Política, educació, ciència i societat, organitzades per la Universitat d’Estiu de
Gandia. Casa de Cultura. Gandia.
27 de juny de 2005. Presentació del llibre editat pel
Centre, Gandia, destinació turística mediterrània, de
Joan Carles Cambrils Camarena, a càrrec de José Manuel Orengo Pastor. Casa de Cultura. Gandia.
28 de setembre de 2005. Presentació del programa
europeu Equal-Àncora, cofinançat pel Fons Social Europeu. Línies d’actuació: Manteniment de l’ocupació.
L’Observatori. Conciliació de la vida laboral i familiar.
Temporalització: Fins a desembre de 2007. Entitat representant: Ajuntament de Gandia. Socis participants:
CEIC Alfons el Vell i altres.
21 d’octubre de 2005. Presentació de l’edició del
Centre Gandia, destinació turística mediterrània, de
Joan Carles Cambrils. Casal Cultural de Pego.

2007
17 de maig de 2007. Gestió de la diversitat com a factor
clau en la competitivitat de l’empresa, projecte EqualÀncora, amb la col·laboració del CEIC Alfons el Vell.

2008
6 de març de 2008. Presentació en roda de premsa
de la revista Espai del Llibre, n. 9, editada per la Xarxa d’Institucions d’Estudis de la Comarques Centrals
Valencianes (XIEC). Lloc: Sala de Premsa de l’Ajuntament de Gandia.

