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Amb la mosca a l’orella 
 

Mª Dolores Miralles 
  

L’Ajuntament de Vinaròs a dia d’avui encara no ha trobat cap comprador per les 
finques de les Soterranyes. A principi del mes d’octubre es va convocar a tots els 
grups municipals a una taula de contractació on s’ofertava la subhasta de diverses 
parcel·les per un preu inferior al de compra. Aquestes propietats van ser 
comprades en el seu dia per 1,5 milions d’euros i l’actual equip de govern les 
ofereix per 1,1 milions d’euros. Crec que aquesta venda va en perjudici de tots els 
vinarossencs perquè s’està malbaratant el nostre patrimoni. 
  

La  taula va quedar deserta perquè no es va presentar cap oferta. Però els Srs del 
PP volen dur a terme una segona subhasta de les finques productives de les 
Soterranyes, quelcom causarà una pèrdua patrimonial encara molt més major per 
al nostre Ajuntament.  Però a més a més, farà que hàgim de tornar anticipadament 
la part proporcional del crèdit (a interès zero) i la subvenció que vam rebre de 
l’Estat per la seua compra. 
  

Estem amb “ la mosca a l’orella “, perquè  que no interesse a ningú,  des de la 
nostra visió,  pot ser per dos motius: la conseqüència de la conjuntura econòmica 
actual, la qual cosa ha paralitzat el mercat o que els interessats esperen encara 
més una rebaixa més gran dels terrenys. 
  

Tampoc puc entendre perquè es troba dintre de la subhasta una parcel·la que 
segons els tècnics redactors del Pla, hi han dos pous legalitzats que van ser 
qualificats pels tècnics municipals com una reserva d’aigua estratègica per al futur 
de la nostra ciutat. 
 

Cal posar-se les piles i engegar el polígon industrial, tan necessari per  el futur de la 
nostra ciutat. Vinaròs. En els darrers anys la major part dels sectors econòmics han 
estat desmantellats : Les terres de conreu han estat abandonades pels seus 
propietaris perquè no són competitives i només ocasiones despeses, la mar  només 
cal fer una ullada enrere i recordar el port d’abans amb el d’ara (no hi ha color), la 
indústria enfonsada. Per tots aquests motius cal  treballar de valent per aconseguir 
crear un Vinaròs competitiu.  
 


