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Resolució al XII Congrés de CCOOPV 

No a l’ampliació del port de València 

  

L'ampliació del port de València és un dels megaprojectes en els quals més interès 
està posant recentment el món empresarial valencià, de la mà de la multinacional del 
transport marítim MSC. 

El port de València ja ha sigut ampliat diverses vegades, i el pla actual projecta 
duplicar l'espai per a un doble objectiu: augmentar la capacitat de contenidors de 
mercaderies de càrrega i descàrrega, i crear noves terminals per a l'arribada de 
megabuques i creuers. 

Malgrat la propaganda utilitzada per a vendre'ns el projecte, no s'ha pogut justificar la 
suposada creació d'ocupació ni el seu benefici social i econòmic, com no siga el de la 
pròpia multinacional obstinada en traure rèdit. No obstant això, sí que està demostrat 
que megaprojectes d'aquest tipus no creen ocupació de qualitat, no impulsen 
l'economia local, i els acabem pagant en bona part la ciutadania, la majoria de les 
vegades acompanyats de sobrecostos. En el passat van ser, entre altres, el circuit de 
Formula 1 pels carrers de la ciutat, o la competició de regates de la America’s Cup a 
les platges de la ciutat. Com és conegut, cap d'aquests esdeveniments va crear 
ocupació de qualitat ni va millorar la vida de les persones que viuen en els barris 
obrers on es van realitzar, van suposar grans despeses, deutes milionaris i van acabar 
mostrant les vergonyes de polítics i empresaris. 

Recordem que l’actual president de la APV (Autoritat Portuària de València) ja té 
experiència en aquest tipus de gestions i va ser partícep de la venta del cas Mestalla 
com a conseqüència del greu endeutament. El rebuig reiterat de la APV a realitzar una 
Declaració d'Impacte Ambiental només demostra el seu menyspreu pel medi ambient, 
junt a la seua falta de sensibilitat al diàleg i la transparència. 

CCOOPV com a sindicat de classe es posa al costat dels interessos de la classe 
treballadora en aquest conflicte. Del costat de la salut de tota la ciutadania, dels barris 
obrers afectats, i del costat del medi ambient en un context de crisi climàtica. Per això 
ens oposem al projecte d’ampliació nord del port de València, i fem una crida a: 

 

1. Aplicar el principi de precaució: 

Retirada immediata dels plans d’ampliació i la reversió de les infraestructures 
de les primeres fases, que afecten greument al medi ambient i la nostra salut. 
Obertura d’un procés de diàleg ciutadà. 

 

2. Posar l’economia al servei de les persones:  



Reassignar les inversions públiques previstes per a l'ampliació del Port per 
palꞏliar els impactes i danys que ja ha causat als barris i els ecosistemes 
valencians, i atendre l'economia, el medi ambient i la cohesió social. 

 

En definitiva, cal posar la vida de les persones al centre de les nostres preocupacions, 
i protegir la salut de les persones. Com va dir l’alcalde de València sobre l’ampliació 
del port, “amb mi que no conten”. Apostem per una posició decidida i activa a favor de 
lʼinterès general de la ciutadania i no dʼinteressos particulars dʼempreses privades, cal 
aturar el projecte dʼampliació del port de València, per impulsar altres iniciatives 
sostenibles social, econòmica i ambientalment, lliures de gasos dʼefecte hivernacle i 
carboni, que posen la vida al centre. 

 

 

València 3 de juliol de 2021 

 

 

 

 

 

 


