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egons els mitjans, des de fa
més d’un any el Govern Muni-
cipal manté negociacions amb
l’hoteler barceloní Antoni

Mestre, promotor d’un hotel als terrenys
que ocupaven els jardins de joc del
Col·legi de Jesuïtes, a la vora del Botànic i
del Jardí de les Hespèrides. L’objectiu per-
seguit és acordar una compensació urba-
nística en un altre emplaçament que per-
meta eradicar per sempre l’amenaça edifi-
cadora que encara pesa sobre el futur d’ei-
xos terrenys i que, d’executar-se, podria
malbaratar eixe paisatge urbà.

No s'ha aplegat fins ací sense esforç.
Són ja  anys de fonamentada reivindica-
ció ciutadana, una llarga carrera de fons
on les raons i la persistència han evitat
que el ciment infligira un nou atemptat al
patrimoni de la ciutat, mantenint oberta
una porta a la rectificació. El treball cívic,
aliat amb el temps, ha vençut les reticèn-
cies i malentesos inicials i ha aconseguit
que tot l’arc polític inclós el Govern Muni-
cipal (en paraules dels regidors Grau i
Bellver, com una voluntat expressa de
l’Alcaldia), compartisca la necessitat de
culminar el rescat d’eixe paisatge.

Ara bé, què passa? No s’està allargas-
sant massa el procés? Com és que no
veiem més fruits de la voluntat negocia-
dora que el fet de no haver-se reprès el
tràmit d’obtenció de llicència -cap mèrit
en plena crisi immobiliària i de finança-
ment, més encara en el sector hoteler- per
part del promotor? Com s’entén una ne-
gociació sense que els responsables pú-
blics posen a la taula les seues possibili-
tats, com ho són l’obligada revisió del pla-
nejament, que en teoria està fent-se en
forma de Pla Especial de Protecció de

l’Entorn del Jardí Botànic i de l’Església de
Sant Miquel i Sant Sebastià, i el dictat de
la pertinent suspensió de llicències d’edi-
ficació en la zona? Com s’entén que no
s’aprofite l’actual revisió del Pla General
per a quadrar en la planificació els parà-
metres compensatoris necessaris? Com
s’entén una negociació amigable per part
municipal mentre el mateix promotor
porta als Tribunals a la Generalitat en de-
manda d’una compensació de més de 
milions d’euros per hipotètics i ben discu-
tibles perjudicis?

La Generalitat i Ajuntament -cadascú a
la seua, malgrat la identitat de color polí-
tic-, són conscients que estan jugant-se
els diners públics, a més de seguir posant-
se en perill la protecció real d’aquest em-
plaçament patrimonial? No ho sembla.
Se’ls veu incapaços d’entendre’s, coordi-
nar-se i concórrer amb coherència a una
partida que el promotor juga per parts,
amb cartes marcades per la indolència i la
descoordinació dels seus contrincants de
taula. La inconsistència o descontrol de
l’acció pública resulta patent quan l’Ajun-
tament, inicialment aliè al  litigi de Mestre

i de Salvem el Botànic contra el Decret
Declaratiu de BIC del Jardí Botànic (que
concentrava l’edificabilitat del promotor
en un volum menys agressiu), s’ha perso-
nat davant el Suprem en contra dels plan-
tejaments de dita Coordinadora, donant
així suport passiu a la mateixa construc-
ció hotelera que negocia eradicar i remar-
cant el càstig judicial dictat pel Tribunal
Superior contra la Generalitat.

És eixa la millor manera d’actuar quan
està oberta una negociació? Quants di-
ners o compensacions extra pot costar-li a
la ciutadania eixa incoherència? 

Podria pensar-se que en el panorama
econòmic actual l’hoteler potser no tinga
interés en materialitzar el seu projecte i
que la seua pròpia demanda contra la Ge-
neralitat vinga a ser una palanca planteja-
da a la fi de forçar un acord avantatjós, en-
cara que l’interlocutor siga només l’Ajunta-

ment. També seria cas que, no entenent la
partida, algú trenque la baralla i, al final,
amb l’excusa d’exigències massa altes no
temperades per l’exercici d’autoritat que
ací fa falta, el Govern Municipal trobe l’ex-
cusa per a tornar-se’n arrere i deixar-ho có-
rrer, mantenint l’amenaça edificadora viva
per temps indefinit i veient com el promo-
tor entra a sac en les exhaurides arques au-
tonòmiques.

Cal el lideratge de Rita Barberá
Davant la paràlisi i la contradicció, hem de
reclamar el lideratge i el compromís de l’al-
caldessa Barberá. Cal una intervenció con-
tundent, especialment assenyada i positi-
va, ferma i concertadora, per tal de superar
definitivament aquest llarg capítol de la
conflictivitat urbana de la ciutat. 

A banda de brandir les armes legals que
hem indicat, pot comptar-se amb la nos-
tra proposta «De Jesuïtes a Nuevo Centro»
que el Govern Municipal coneix des de la
tardor de  i que, davant l’impasse ne-
gociador, fou facilitada als mitjans de co-
municació en juny passat. En ella s’exem-
plifica la viabilitat de transferir l’edificabi-
litat i compensacions necessàries a un lloc
patrimonialment indiferent com ho és
«Nuevo Centro», sense cap cost econò-
mic, mitjançant una nova edificació en al-
tura. Recordem que en aquest recinte es
troba radicat l’Hotel Expo del mateix pro-
motor, de manera que si finalment vol
materialitzar el seu projecte de luxe, po-
drà beneficiar-se de totes les sinèrgies de
proximitat amb l’actual establiment i ge-
nerar, alhora, un revulsiu modernitzador
d’un centre comercial que en els últims
anys ha vist créixer molts competidors en
un fum de ‘nous centres’ de la ciutat. 

Reconeguem que la nostra proposta és
una solució entre altres possibles. Ara bé,
allò realment imprescindible és que, en de-
fensa dels interessos de la ciutat, s’arribe a
un acord, coherent i el més ràpid possible,
que eradique l’edificabilitat al costat del Jar-
dí Botànic i del Jardí de les Hespèrides. No-
saltres insistim en reivindicar-ho.
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És necessari arribar a un acord coherent i ràpid que eradique l’edificabilitat al costat del Jardí Botànic i del Jardí de les Hespèrides
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�Coordinadora Salvem el Botànic, recuperem
ciutat

Figuració del projecte que Salvem el Botànic proposa per a l’Expohotel. LEVANTE-EMV

La empresa Comsa, adjudicata-
ria del proyecto de remodelación
del jardín del Muvim (Museo de
la Ilustración y la Modernidad de
Valencia) reanudó ayer las obras
de este recinto histórico dejando
de lado la esquina de la calle Gui-
llem de Castro con el museo, es-
pacio donde está previsto cons-
truir un pequeño auditorio que ha
suscitado fuertes críticas y que te-
nía paralizados los trabajos desde
hace meses.

La reforma del jardín del Mu-
vim tenía por objeto recuperar y
ordenar los restos arqueológicos
del antiguo Hospital General de
Valencia y de la Facultad de Me-
dicina, así como el jardín que los
enmarca. Durante las obras, sin
embargo, aparecieron nuevos
restos arqueológicos que obliga-
ron a redactar un segundo pro-
yecto para integrarlos. 

Un elemento extraño
La sorpresa fue comprobar que en
este nuevo documento aparecía
un pequeño auditorio de hormi-
gón que despertó fuertes críticas,
tantas que el proyecto está atas-
cado en la Dirección General de
Patrimonio a la espera de un
acuerdo con el Ayuntamiento de

Valencia, cuyo pleno aprobó una
moción en la que instaba a la Di-
putación Provincial, responsable
de la reforma, a no introducir ele-
mentos extraños.

Las obras reiniciadas ayer, pues,
no tocarán la parte donde está
previsto hacer este auditorio, di-

señado para realizar actividades
relacionadas con el museo y con
una capacidad de cien o ciento
cincuenta personas. 

Al parecer, esos primeros tra-
bajos consisten en rebajar el sue-
lo de la zona más cercana a la er-
mita de Santa Lucía para facilitar

las catas arqueológicas que aún
están pendientes. 

Y será cuando la Dirección Ge-
neral de Patrimonio apruebe el
nuevo proyecto, cuando se gene-
ralicen los trabajos en todo el re-
cinto, situado entre las calles Gui-
llem de Castro y Hospital.
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Reanudan las obras del
jardín del Muvim sin
tocar el área del auditorio

Patrimonio y Ayuntamiento
negocian el nuevo proyecto
de reforma y una posible
eliminación del anfiteatro
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Obreros y máquinas trabajando ayer en el jardín del Muvim. LEVANTE-EMV

Sembla que la Generalitat i l’ajuntament
no són conscients que estan jugant-se els
diners públics, a més de seguir posant en
perill la protecció d’aquest emplaçament 


