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La Costa a subhasta 

El procés d'aprofitament de la costa de Dénia 
no s'aparta del model que ha servit per a desen
volupar altres comarques del País Valencià, 
encara que presenta particularitats pròpies. 

Les dades de partida són semblants: una 
costa com a element de referència; una costa 
que no presenta altres formes d'aprofitament 
econòmic determinants; una costa que accepta 
ser presentada com el paradigma de la llum, el 
color i els espais oberts naturals; una costa que 
fa referència a un concepte mític, la Mediterrà
nia, com a objecte de cultura harmònica, relaxa
da, creativa i de gust per la vida; una costa que 
és, a més a més, el límit d'unes terres litorals de 
caràcter quasi subtropical, de fruites daurades, 
aromàtiques, produïdes en hortes reposades. I 
amb un interior muntanyenc que l'emmarca, que 
li confereix un caràcter encara més "miraculós" 
i que sovint la retalla i, fins i tot, la domina. 

Aquest és el cas de la Marina Alta, que, pel 
que fa a Dénia, comparteix les característiques 
de les planes litorals de la Safor i la Ribera Baixa. 

La mateixa Dénia es presenta com a exem
ple d'aquesta Mediterrània: com a població de 
dimensió mitjana no desmesurada, com a ciutat 
històrica-el castell, les cases patrícies, el carrer 
Campos, el port- i com a capital d'un món rural, 
pausat i dolç, que l'envolta. 

'Situada al SE, en la pintoresca y deliciosa 
ribera del Mediterràneo y la falda septentrional 
del empinado Montgó; la combaten en general 
todos los vientos y con especialidad los del E, 

htjmedo y fresco en el estio, por cuyo motivo se 
templan los ardores del sol, el clelo casi siempre 
se halla puro y sereno y su clima es sumamente 
benlgno y saludable..." (Madoz). 

Amb totes aquests premises, el litoral de la 
MarinaAltaespresentaasubhasta. Una subhas
ta feta ac//?oca licitadors centreuropeus i nòrdics 
preparats per a capitalitzar una transformació 
radical, que afectarà la mateixa base de 
l'operació,destroçant el litoral i el camp.i sotme
tent la base urbana a fortes tensions. La base 
territorial estarà constituïda per terrenys margi
nals del model econòmic agrari, tant per les 
seues característiques físiques (marjals, mun
tanyes, etc.) com per les espectatives urbanísti
ques que permanentment defenen la reconver
sió. 

D'alguna manera i segons les circumstàncies 
concretes de cada cas apareixen formes d'apro
fitament residencial, normalment de temporada 
0 ocasional. Formes molt lligades tant a les ca
racterístiques locals com als usos de la població. 
A tot el litoral del País Valencià són constants 
aquestes primeres formes: a) construccions de 
fusta de superfície mínima, com ara la Malva-
rosa 0 Canet d'En Berenguer, b) cases de pesca
dors reconvertides, a Puçol i a Piles, c) els patis 
de Sueca, dedicats al conreu en sòls arenosos. 
En algun cas, el procés residencial s'ha produït 
perquè el lloc és eixida natural a la mar de les 
terres interiors, com ara Moncofar respecte a la 
Vall d'Uixó 0 Dénia respecte a Pego. En definiti
va, una casuística molt diversa, mereixedora 
d'estudis més detallats que permeten de com-
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prendre la problemàtica actual del litoral del 
País Valencià. 

De tota manera, podem afirmar que aques
tes formes primàries son funció de circumstàn
cies com ara la posició relativa respecte al 
centre urbà més pròxim, les dimensions 
parcel·laries i el sistema de propietat, que varia 
des de terrenys "lliures", producte de canvis de 
la costa arenosa, drenatges, etc, fins a finques 
extenses i que produeix diferents exemples de 
reparcel.lacions. 

N'hi ha prou amb un repàs succint del litoral 
de Dénia -ja ho veurem més endavant en els 
casos tractats en aquesta comunicació, des de 
les Rotes fins a les Deveses- per a valorar les 
distintes qualificacions inicials o originàries del 
procés. Però, en tot cas, en els seus inicis, 
poques vegades suposen canvis importants en 
el model territorial en què s'implanten. 

La importància d'aquestes formes rau en una 
primitiva "posada en valor' dels terrenys litorals 
i una certa "posada en escena" dels significats 
de sol-i-mar abans esmentats, que sòn els que 
generen les espectatives d'explotació. 

El primer moment per a laseua realització és, 
sens dubte, l'arrancada econòmica dels anys 
seixanta (la "dècada prodigiosa"), amb una ele
vació dels nivells de consum interior i de les 
vacances anuals i amb l'obertura de fronteres 
estatals que fan possible el canvi de model 
cultural. Aquestes són les dades que marcaran 
l'apropiació del litoral valencià. 

Aquesta serà l'època de les reparcel.lacions 
intensives -diferents de les primitives segrega
cions parcel·laries de tempo lenlo- per a l'esta
bliment en massa de xalets. I també el dels 
apartaments i dels càmpings. Sempre sol-i-mar. 
En tot cas, tant aquelles com aquestes suposen 

Dénia. Vista parcial de les Marines. Font: Arxiu Museu Arqueològic de Dénia 
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ja operacions típiques de capital mercantil (pro-
moció-construcció-venda) de tipus especulatiu, 
amb l'aprofitament de les condiciones d'acces
sibilitat. No sol tractar-se d'operacions urbanit-
zadores que requereixen inversions fixes de 
transformació del medi preexistent amb creació 
d'infraestructures. És el moment en què es 
comença a calibrar exactament la Importància 
d'aquesta explotació i a considerar el sector 
públic com l'agent subsidiari d'aquestes inver
sions. Aquest, a més, ha d'establir les regula
cions mínimes de mercat com ara els primers 
plans d'urbanisme, que són una còpia d'aquells 
f a m o s o s 
plans de 
desenvolu
pament eco
nòmic i so
cial. El cas de 
Dénia és 
prou tardà 
(1972), pot
ser perquè 
es trobava 
allunyada re
la t ivament 
dels corrents 
turístics prin
cipals, cosa 
que fa, en 
principi, més 
moderat el 
procés. 

En l'àrea 
objecte del 
nostre estudi, entretant, seguia l'explotació de 
14 km de costa oest, a la qual s'arribava des del 
Camí Vell de Gandia per mitjà d'entradors que 
es ramificaven progressivament a mesura que 
s'apropaven a la mar. La seua forma era sem
blant a un arbre. Es pot comprovar sobre el pla 
parcel.lari dels anys cinquanta com la c^retera 
de la costa estava virtualmente traçada unint els 
ramals paral·lels a la mar. la seua inauguració es 
va fer l'estiu de 1974, i actualment representa 
l'eix que articula tota la zona i és en ella mateixa 
una certa distribució lineal de serveis. Igual
ment, "zonifíca" perquè defineix dues franges: la 
franja nord, més propera a la mar; que és la més 
explotada pels models tradicionals, i la franja 
sud, de trets menys "de platja", on es va fer 
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alguna experiència urbanística inicial, com les 
que comencen a caracteritzar la situació actual. 
Aquestes experiències van haver de superar 
l'allunyament de la línia costanera tot oferint un 
major estàndard espacial o de serveis (cafeteria, 
discoteca, tendes...), cosa que va requerir una 
operació de major envergadura. 

En el primer cas ^ a franja nord-, els espais 
col·lectius més grans s'han produït per l'agrupa
ment de l'edificació: xalets aïllats o adossats en 
fila que, en reduir la zona edificada, deixa lliure 
un tros de sòl que es destina a serveis col·lectius 
interns (equivalents al common anglès). Prèvia

ment, hi ha-
viaexemples 
d ' a g r u p a 
cions al vol
tant d'un ca
rrer privat 
d ' a c c é s , 
però resulta
ven infrautilit-
zades i 
"massa pú
bliques" si es 
volia aug
mentar l'es-
t à n d a r d 
d'espai pri
vat. 

En el 
segon dels 
casos - la 
franja sud-
l'oferta major 

de serveis obliga iant a una major dimensió 
immobiliària (parcel·les majors, increment de 
capital, promoció, manteniment, etc.) com a la 
seua rendabilització per una demanda superior 
a la produïda per la pròpia urbanització. La seua 
ubicació, per tant, ha de permetre l'accessibilitat 
més fàcil en relació amb la carretera. Igualment, 
la funcionalitat comercial demana una relativa 
independència de les temporades d'allotjament, 
per la qual cosa esdevé una activitat permanent. 

Està clar, per tant, que aquest tipus d'opera
cions superen l'esquema inicial de promoció-
construcció-venda ja que ateny també la fase de 
postvenda, amb tota una xarxa comercial perma
nent, cosa que caracteritza el moment actual. 
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La suburbialització costanera 

És un tòpic parlar d'un passat de Dénia 
marcat pel comerç lligat al port i pel seu lògic 
"cosmopolitisme". Totes dues coses la van donar 
a conèixer abans de l'explosió del fenomen 
turístic dels anys seixanta. La pansa, la taronja, 
el vaixell, el tren i el marqués de Campo, són els 
factors que han fet possible una burgesia po
tent, que ha donat "fruïts" com el carrer Campos 
i les alqueries senyorials envoltades de taron
gers, amb un orgullós i tranquil bon viure fin de 
siècie. Damunt d'aquest benestar s'articula una 
consciència que busca les referències en les 
pròpies condicions naturals. I així, a comença
ment del segle vint, el metge Joan Chabàs, 
funda la Societat del Clima de Dénia (1908), a la 
qual seguirà en els anys trenta la Societat d'A
tracció de Forasters. Tot això va contribuir, a 
més a més, a superar els recels higienistes 
sobre els banys de mar que abans eren consi
derats poc salubres i sols recomanables en 
casos particulars. 

En el sentit que afecta pròpiament a aquesta 
comunicació, els primers assentaments resi
dencials als voltants de Dénia són adaptacions 
dels de tipus agrícola (riu-raus, masies, etc.) 
que configuren les tipologies de "rota", "bove-
ta", "marina", etc, segons el lloc on s'ubiquen i 
es complementen amb utilitzacions més o menys 
completes del model de vil.la rural. En tot cas, i 
a pesar de la seua agrupació relativa en deter
minades zones, com ara les Rotes i les Marines, 
la implantació residencial persegueix una mor
fologia "disseminada" pròpia del model agrari 
d'origen. 

Els dos components que acabem de des
criure configuren el contingut bàsic ideològic 
del fenomen suburbà a Dénia, contingut exten
siu a altres llocs de la costa de la Marina Alta 
(Xàbia, el cap de la Nau, etc.) amb determina
des matitzacions locals i que, sols a Dénia, es 
manifesta en estat "pur" per l'elevat component 
urbà de Dénia. 

Aquest plantejament formal, que sembla 
marcar o caracteritzar el desenvolupament 
suburbà de Dénia, vindrà definit per: 

a) Un assentament territorial de baixa den
sitat, 

b) Construccions de poca altura i volums 

articulats, 

c) Tancaments vegetals, que predominen 
sobre les fàbriques d'obra, 

d) La ciutat com a referència urbana, 

e) Usos no absolutament estacionals ni 
absolutament estivals, 

f) Adequació estricta al parcel.lari, amb 
reparcerl.lacions primàries. 

Fins als anys seixanta i amb el triomf "sindi
cal" de les vacances anuals com a base per al 
començament de la renda turística no apareixen 
realment, de manera significativa, els primers 
exemples d'agrupacions que implicaran l'explo
sió del litoral: les tipologies del bloc d'aparta
ments o de poblats de xalets sobre parcel·les 
mínimes o files de bungaiov^^s amb tancaments 
articulats que fragmenten el volum i individualit
zen cada propietat. 

A Dénia, la pugna entre aquestos dos tipus 
d'aprofitament edificatori (intensiu i extensiu) 
sembla que es va resoldre a favor del segon i va 
buscar de mantenir tant la pròpia imatge dels 
assentaments del litoral (dispersió, individualit
zació, pri vatització, etc.) com la pròpia escala de 
les promocions (adequació al parcel.lari, mini-
mització del capital fix, etc), cosa que exigirà 
uns parcel.laris més grans per a mantenir la 
constant ideològico-formal ja comentada i un 
aparell de promoció més gran, com veurem més 
endavant. 

Al final d'aquest primer període es publica el 
Pla General d'Ordenació Urbana (1972) que 
suposarà la consagració jurídica d'aquest estat 
de coses en l'ordre territorial, però que, igual
ment, conté factors i elements que possibilitaran 
una expansió del model preexistent (tal com es 
veurà clarament una dècada més tard). 

Pel que fa al primer tipus, una curiosa classi
ficació del sòl com a "rústic d'interés urbanístic", 
extesaatotes leszones amb espectativessubur-
banes i que accepta qualsevol tipologia edifica-
tòria i qualsevol ús turístic (n'exclou els usos 
industrials), permet que seguisca desenvolu
pant-se el "model espontani". El model territorial 
ve definit per grans sectors entre vies de comu
nicació general (encara sense realitzar, amb 
l'excepció del Camí Vell de Gandia) a l'interior de 
les quals correspondrà a la inicitiva particular 
precisar els components de la forma urbana 
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(carrer, alineacions, equipaments, composició 
arquitectònica, etc), de manera que els proces
sos anteriors de lareparcel.lació i de l'edificació 
puguen seguir mantenint-se. ' 

De manera particular, la línia costanera ro
man intractada i sols s'esmenta nominalment un 
possible passeig marítim, que ni apareix' als 
plànols, ni tampoc s'ha fet. Aquest exemple 
indica el grau de llibertat(per indefinició) del Pla 
General. 

En tot cas, la cosa més important és assen
yalar ara com l'esmentat Pla General defineix 
unes noves condicions que pretenen estimular 
operacions immobiliàries més complexes. Ate
sa l'autonomia amb què es plantegen, resultat 
del mencionat liberalisme, comfirmen i reforcen 
el caràcter ïsuburbanitzador" del procés. 

La via escollida és primar amb majors apro
fitaments d'edificació la utilització desuperfícies 
més grans (tot animant a la posada en valor de 

les parcel·les grans o a la concentració de les 
més petites) sense fer rígid el procés de 
reparcel.lació. I així, quan es tracta d'una illa de 
cases o àrea edificable completa podrà aug
mentar-se en un 20% l'edificabilitat i s'ofereix la 
possibilitat de reajustar el terreny aparcel.larque 
en resulta per davall de les normes de la parcel·la 
mínima, sempre que les mitjanes es complis-
quen. D'aquesta manera la tipologia de l'oferta 
es fa més extensa i es possibilita, a més a més, 
la separació d'un common de serveis interns que 
afecta àrees mínimes per a l'edificació. La confi
guració estilística d'aquest common (piscines, 
gespa, etc.)s'utilitzaràperaqualificarel conjunt 

En definitiva, es pot afirmar que el referent de 
partida de tot aquest procés constituït per un 
territori litoral amb característiques pròpies ex
tremadament fràgils, amb un significat bàsic de 
lloc públic per excel·lència com ara la mar i les 
seues platjes i amb una relativa indiferenciació 
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del caràcter públic/privat dels espais immedia
tament interiors (que comprenen la marjal, els 
estanys, pinavs xicotets, camins rurals transita
bles, etc) es tritura exhaustivament per a l'apro
piació privada, amb mètodes cada vegada més 
sofisticats. Fonamentalment, s'ha de dir que la 
gran absent de tot el procés va ser una política 
territorial més coherent amb l'interès públic 
general, menys reduïda a l'àmbit exclusivament 
municipal, amb el seu joc d'interessos particula-
ritzats, que poguera haver respost a qüestions 
noiligadesdirectamental benefici privat. Oque, 
almenys, fera compatible (si açò és possible)els 
mecanismes econòmics privats amb el mante
niment de lautilitatpúblicad'un bé "no reproduï
ble" com és ara el litoral, laconservació i posada 
en valor col·lectiva del qual supera les simples 
competències municipals. 

Queda igualment clar, en observar que el 
grau de consolidació del procés no és total i que 
els temps són lluny de vells mals de desenvolu
pament, que aquestes qüestions poden ser 
orientades en termes distints als seguits fi ns ara. 

Açò ja és funció de la consolidació de forces 
socials més progressistes que puguen insistir 
efectivament en la definició de mitjans més 
adequats de consum col·lectiu i més adequats, 
sobretot, als sistemes territorials que són laseua 
base. 

Classificació deis fenòmens de transforma
ció urbanística 

Una vegada contextualitzada l'àrea d'estu
di, anem a descriure les diferents formes que 
adopta la construcció de l'espai urbanitzat. 

Primerament, convé cridar l'atenció sobre la 
gran heterogeneïtat dels processos parcials que 
es dedueixen de l'anàlisi. Processos que van, 
desde les formes més simples de reparcel.lació 
i edificació fins a les operacions immobiliàries a 
escala de conjunt que reuneixen complexos 
processos de gestió i de realització material. 
Aquesta homogeneïtat, no cal confondre-la amb 
l'anarquia, com veurem en el desenvolupament 
d'aquest epígraf, ja que davant els processos 
aparentment més espontanis, l'estudi rigorós 
ens remet a tipus de processos urbanístics ben 
coneguts que responen a lleis de caràcter gene
ral. 

En segon terme, volem anticipar que els 
elements fonamentals que donen lloc, a la clas
sificació dels processos urbanístics es deriven 
de l'anàlisi de les transformacions parcel.làries, 
de les infraestructures basiques, de la urbanitza-
ció del planejament (entès no solament com a 
acte jurídic, sinó com a formes de previsió, 
accions no necessàriament planejades per l'ad
ministració pública), de la importància de les 
unitats d'actuació i de la morfologia urbana i dels 
tipus d'edificacions utilitzades. 

Finalment, cal ferreferènciaalsmaterialsque 
s'han utilitzat com a base de la descripció i de 
classificació, que son els següents: 

-Pla parcel.lari dels anys cinquanta, esc. 
1:2000 

-Piatopogràficd'estat actual del MOPU, esc. 
1:2000 

-Plans parcials redactats a les Marines 

-Fotografia aèria de 1982 

-Pla general de Dénia de 1972 

Pel que fa a les característiques generals de 
l'àrea d'estudi, en la primera part del treball ja 
s'apuntaven els elements que tenien un caràcter 
unitari respecte del procés urbanístic en el seu 
conjunt. Sols ens resta apuntar que la forma 
adoptada és la de creixement discontinu del 
litoral en forma d'espina de peix, paral·lel a la 
mar, basat en la construcció d'una carretera, el 
traçat de la qual segueix les fites del parcel.lari 
amb gran precisió i possibilita i potencia la urba
nització de la costa. 

El procés és discontinu. Es va iniciar en la 
part més pròxima a la ciutat, en els primers anys 
seixanta i ja s'ha consolidat a les Marines, que 
van ser ocupades per les classes mitjanes de 
Dénia, per a fer-hi la segona residència. 

La urbanització queda reduïda a l'accés, 
com acondició inicial i final. Aconseguir-lo és el 
que obliga a prendre acords entre els propietaris 
i l'operació immobiliàriaque es pretén. Així mateix, 
l'accés permetrà la canalització de les xarxes de 
serveis mínimes: l'aigua potable i l'electricitat. 

És per això que s'observa una manca total de 
regulació urbanística que tingaunatraducció en 
termes de forma, l'urbanisme, com a disciplina 
autònoma que dóna lloc a una pràctica històrica. 
El planejament és per a nosaltres el gran absent 
del procés, en la mesura que també el conside-
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rem el garantidor de la constitució de l'espai 
públic i de la submissió de l'edificació a una 
regla d'ordre superior. D'aquesta manera, les 
lleis de la forma no tenen una altra llei general 
prèvia que no siga la del parcel.lari rural de la 
base. La unitat urbanística és la parcel·la rural i 
la infrastructura, els entradors antics més o 
menys renovats i reforçats per la nova carretera 
litoral. 

Sense intentar esgotar el tema, classificarem 
alguns dels processos que més ens han cridat 
l'atenció, pertald'ajudaracomprendre el casde 
les Marines de Dénia. 

1 . - Les Marines pròximes a Dénia 

Ens trobem amb una parcel·la rural-margi-
nal, allargada i perpendicular a la mar, que 
donarà lloc, amb l'aparició d'un procediment 
reparcel.latori senzill, reforçat posteriorment per 
l'aparició de la nova carretera, a alguns models 
d'assentament, tres dels quals criden especial
ment la nostra atenció; 

a) Parcel.lació en forma d'espina de peix, 
simple o doble, que descansa en el traçat de la 
nova carretera i configura un esquema d'entra-
dors secundaris, amb intenció d'espai comú. 

b) Parcel.lació de vivenda unifamiliar, bus
cant regularitat en la retícula ortogonal i dimen
sió mitjana, també regular, de la parcel·la. 

c) Models pintorescos compactes, dispo
sats sobre parcel·la única de mida regular, edi
ficats en forma de bloc de baixa altura, als quals 
se'ls "mou" el perímetre per tal de produir un 
efecte pintoresc. 

Les primeres Marines tenen el valor de ser 
pioneres pel que fa als processos de transfor
mació urbana que interessen a aquest estudi. 
Les classes mitjanes de Dénia van fixar-hi la 
seua residència durant la primera arrancada 
econòmica de la postguerra, quan va començar 
a entreveure's el fenomen del desenvolupa
ment. Són les primeres avançades que posen 
els fonaments del tipus d'assentament que 
gravitarà sobre els que apareixeran posterior
ment, com veurem més endavant. 

D'entre aquestes característiques, destaca
rem les següents: a) aprofitament d'una forma 
de parcel·la estreta i llarga en sentit transversal 
a la línia de costa, b) homogeneïtat de densitats, 

ja que no s'estableix una primera línia densa, c) 
absència de serveis urbanístics i d'equipaments 
i, per tant, senyalant des del començament el 
caràcter suburbial de l'assentament, que ja hem 
definit anteriorment, d) dependència de la nova 
carretera, que en aquest cas, per la proximitat al 
nucli urbà de Dénia, és menys important, e) 
absència d'autèntiques xarxes de serveis cana-
nalitzadores d'aigües, energia i desaigües, i f) 
unitats de promoció petites i puntuals. 

En definitiva, absència de planejament ofi
cial, reparcel.lació privada en unitats de tipus ja 
especificats, que permeten de fer inversions 
mínimes de capital fix i màxima satisfacció d'un 
mercat que encara pot vendre tranquil·litat i 
assossec en un espai en què les condicions 
naturals es presenten molt favorables a aquesta 
empresa. 

2. Els diferents tipus d'agrupació sobre ia 
carretera nova 

En la descripció general jaapuntàvem com a 
característica definitòria de l'àrea d'estudi la seua 
discontinuïtat, o la seua forma de creixement a 
salts sobre una línia paral·lela a la mar. Passem 
ara a analitzar alguna de les agrupacions d'a
questa forma, construïdes amb posterioritat a les 
Marines properes a Dénia, fixant-nos en aquelles 
que no són ni les més modernes ni les més grans, 
perquè aquestes últimes s'estudiaran en l'apar
tat del tipus d'agrupació 3: 

a) Parcel.lació de 4 cases unifamiliars ados
sades en parcel.laquatripartita per eixos ortogo
nals, ordenant el perímetre de la parcel·la gran i 
regular, que permet la reserva del seu centre 
com a àrea lliure i comuna. 

b) La configuració d'ordenacions de viven-
des abancalades en forma de dent de serra, de 
directriu oblíquaalalíniadecostai desenvolupa
ment perpendicular a aquesta, és un tipus cons
tant que esguita la planta general de l'àrea d'es
tudi. Les seues dues formes d'agrupació són; la 
senzilla i la doble, i depenen del nombre de línies 
de desenvolupament. Fig. 2,b. 

c) Les agrupacions de vivendes unifamiliars 
aïllades amb una pretensió d"'organicitat'' en la 
configuració dels elements de separació són 
també una constant de l'àrea, la qual cosa ens 
permet veure amb molta claredat que la unitat 
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fig.2 »!• 
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reparcel.lada continua sent la parcel.la rural i 
que s'hi vol introduir de nou la pretensió d'una 
lectura de certa comunitat en les diferents agru
pacions. Fig. 2c. 

d) Per acabar, hem de fer referència a un 
tipus d'agrupació que comença a apuntar capa 
formes més complexes. Aquest és el cas de les 
Nereides, un grup de doble línia abancalada, en 
forma de dent de serra, a la vora de la mar, que 
es completa amb un bloc en U entre totes dues 
i que situa el pati privat cara a la mar. El desen
volupament d'aquest tipus eíveurem en el punt 
3, quan parlem de les Fonts. La urbanització les 
Nereides és predecessora de les Fonts. Fig. 2,d. 

D'acord amb el que acabem d'exposar, 
podem resumir els elements específics d'aquest 
segon tipus d'agrupació, que segueix en el 
temps al tipus primer, en: a) l'allunyament del 

nucli urbà de Dénia fa imprescindible l'obertura 
de la carretera nova, i b) pel que fa a les lleis 
d'agrupació, s'observa que les urbanitzacions 
situades al sud de la carreta són les que exigei
xen una major complexitat, en la mesura que la 
llunyaniaa la platja es compensaamb altres tipus 
d'avantatges. 

3. Grans conjunts. Fig. 3 
En l'actualitat, una de les tendències del tipus 

d'agrupació és la formació de grans unitats de 
promoció que obliguen a un canvi radical en la 
concepció de l'empresa, que en aquest cas 
passa a ser permanent. Així mateix, el "conjunt" 
suposa emprendre una autèntica tasca urbanit-
zadora, que intenta suplir amb la iniciativa priva
da l'absència de la pública, i limitada al camp 
d'acció de la parcel.la. 
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L'exemple que d'una manera més clara re
sumeix aquest tipus de característiques és la ur
banització les Fonts. El seu accés per un entra-
dor renovat és paral·lel a la línia de costa, i deixa 
a un costat (el de la mar) el conjunt residència i 
a l'altre (el de la carretera) els serveis, que 
d'aquestaforma es relacionen amb aquella, que 
és el seu autèntic eix vertebrador. 

És notable l'extraordinàriadimensió del con
junt, que no obstant això se situa sobre una gran 

parcel·la rural, de la nnateixa maneraque la resta 
dels conjunts menors'· 

L'edificació es disposa en forma de ferradu
ra oberta a la mar i és en aquest gran espai en 
què es produeixen les al·lusions més brillants a 
tot allò que signifique un idílic paradís cara a la 
mar: l'espai comú i esclusiu, enfront del bloc 
anodí d'altres casos. Aquest plantejament exer
ceix una enorme atracció sobre el mercat i es 
reflecteix amb claredat en els preus de venda· 

l Ï B ^ 

4. ReparceLlacions simples. Fig. 4 

En la part més llunyana del nucli urbà de 
Dénia, trobem unes formes d'agrupació molt 
característiques que criden l'atenció per la for
ma en què es desenvolupen i perquè constituei
xen un sector complet, que obeeixen a unes lleis 
de formació que s'assemblen a les ja esmenta
des, sobretot si prenem la parcel·la rural com a 
unitat urbanística, i arriben a configurar-se uni

formement, és adir, sense que hiaguem de parlar 
en aquest cas de distintes formes d'agrupació, 
sinó només d'una. 

En aquest sector la carretera nova segueix 
una direcció paral·lela a la línia de la costa, és 
pròxima a la mar i deixa una parcel.lació estreta 
i allargassada. La forma en què s'ha construït la 
urbanització té dues fases: la primera és l'edifi
cació del cap de la parcel·la, la qual cosa obliga 
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a la construcció d'un accés per darrere d'aques
tes edificacions, paral·lel a la mar, que uneix els 
acabaments dels entradors; la segona, en què 
és crea un anell que permet la reparcel.lació i l'e
dificació del conjunt de- parcel·les que hi ha 
entre els entradors que fiten. 

Les característiques generals d'aquest tipus 
d'urbanitzacions són, de nou, la parcel.lació 
estreta i allargassada de la franja litoral, base del 
traçat de la carretera nova, amb entrades en 
forma de pinta. L'homogeneïtat de densitats 
apareix també en l'edificació que s'assenta en la 
nova parcel.lació, sensequeaparegadensifica-
da la primera Unia cara a la mar. En aquest cas, 
l'absència de serveis urbanístics mínims és més 
clar, si cap, que en altres tipus estudiats més 
amunt i les infrastructures mínimes encara més 
exigües. La nova carretera ni tan sols és capaç 
de reunir un mínim de serveis urbanístics com fa 
en altres trams. Els entradors, constituïts en 
autèntic suport dels accessos a les noves 
parcel·les, no són més que lleugeres aplana-
cions sense asfaltar i sense posar voreres. 

Quant a la incidència que el planejament té 
sobre aquestes reparcel.lacions, allò que ja hem 
vist en termes generals es tradueix en aquest 
cas en una mínima incidència en la formació de 
les agrupacions que requereixen una 
reparcel.lació més completa, perquè necessi
ten de l'acord dels propietaris de diverses 
parcel·les rurals pera realitzar la segona fase de 
què hem parlat. 

Pel que fa al tipus d'empresa de promoció, 
n'hi ha de dues classes: a) l'edificació de la part 
del davant, on la imatge que ens ofereix des de 
la platja és la de cases unifamiliars aïllades, amb 
separació mínima entre elles i procediments de 
construcció familiars, esguitada per alguns xa
lets de dues plantes que coincideixen amb les 
parcel·les més grans del plànol d'origen i que 
presenten una major cara a la mar. Com és de 
suposar, es construeix pràcticament sense 
empreses de promoció i, fins i tot, en la majoria 
dels casos sense constructores, ni tan sols de 
poca envergadura i b) en les reparcel.lacions de 
la part de darrere, per contra, hi ha agrupacions 
seriades de deu o trenta unitats, tant de viven-
des petites i abancalades com de vivendes 
aïllades, fetes per constructores. 

Conclusions 
Les conclusions amb què acabem aquesta 

comunicació no pretenen tenir un valor compren
siu del fenomen, tan important com poc estudiat, 
de la transformació del litoral valencià que s'ha 
produït els darrers lustres, les conseqüències 
tremendes del qual encara no s'han vist. És per 
la gran descompensació que hi haentre laimpor-
tància del fenomen i la poca quantitat d'estudis i 
estudiosos del tema, que ens hem atrevit a pre
sentar aquest treball com una crida d'atenció 
puntual sobre les transformacions urbanístiques 
recents del litoral del Pals Valencià, del qual el 
cas de les Marines de Dénia n'és un exponent 
clar són: 

1*. Exclusivitat contra participació 

En la urbanització de les Marines de Dénia, 
com hem vist, hi ha formes diverses de resoldre 
les diferents agrupacions de l'edificació, però la 
parcel·la rural sempre és la unitat urbanística i, 
per tant, l'element primari i regulador del nou 
ordre urbanístic. Sense aquest ordre, fonamentat 
en paràmetres pròpiament urbans, els valors 
socials que demanen formes que permeten o 
possibiliten la participació i l'intercanvi no poden 
aparèixer. La unitat rústica, on la parcel.lació no 
implica exclusivitat i on la propietat no impedeix 
el lliure trànsit, no serveix per a la nova condició 
urbana, i la diferenciació entre predi públic i 
predi privat, esdevé la condició primera i princi
pal d'allò que s'anomena urbà. 

2*. Restricció contra fluïdesa 

L'espai urbà públic requereix per a existir de 
la lliure circulació, que únicament es veurà sot
mesa a regles d'ús urbà lliures per a tots. Si 
aquesta condició, en el seu sentit més estricte, es 
produeix en la nostra àread'estudi, com és lògic, 
haurem d'insistir en allò que afecta a les nostres 
conclusions: que les formes d'urbanització inci
deixen de manera dràstica en el grau de satisfac
ció de lallibertatdecirculació. Així, lasolució que 
a aquesta qüestió fa la retícula ortogonal, posem 
per cas, és completament distinta de la que 
realitza la forma d'espina de peix. És a dir, 
l'edificació i la seua disposició, l'altura, la densi
tat, l'ús de l'espai privat, etc, són elements que 
en condicionen l'ús, el fruïment i la participació 
ciutadana. 

Per tot açò, la forma d'urbanitzar les Marines 
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és la que més restriccions posa a la lliure i 
equilibradautilitzacióde l'espai públic, jaqué, si 
el traçat en retícula és, per definició igualarista 
i equilibrador, tot el contrari és el sistema lineal 
d'espina i entradors en fons de sac. 

3^ Propietat pública contra propietat privada 

Aquesta oposició dialèctica posa en clar les 
capacitats d'un procés urbà concret per a pro
piciar una equilibrada situació dels dos ele
ments contraposats. Si haguérem de qualificar 
la urbanització de les Marines pel grau de con
secució de l'esmentat equilibri, li donaríem zero 
punts. 

La propietat pública apareix com a condició 
sotmesa absolutament al domini de la propietat 
privada, no sols pel que dèiem en el paràgraf 
anterior, sinó també pel grau de privatització a 
què sotmet l'element públic per excel·lència 
d'aquest tipus d"'urbanització'': la platja. 

4^.-Accés privat contra carrer públic 

Aquest parell d'elements contraposats ex
pliquen la transformació urbanísticade l'àrea de 
les Marines. L'absència de carrer, elements 
definifors del medi urbà, que possibiliten formes 
determinades de socialització, és, en aquest 
cas, evident del tot. El domini de la propietat 
privada no demana un espai fluid, interconnec-
tador i estructurador del domini públic, sinó 
simplement l'accés. L'exemple que millor il·lustra 
açò que diem és el sistema d'entradors. 

5̂  .Pati privat contra plaça pública 

El pati privat substitueix l'espai públic de 
relació per antonomàsia, la plaça pública. Les 
Fonts n'és un bon exemple· 

Amb l'objectiü que aquesta comunicació no 
quede en una història més d'un procés urbà 
recent, sinó que també servisca per a exigir 
respostes adequades a la necessitat real de 
mitjans de consum col·lectiu per al conjunt de la 
societat, fem una crida d'atenció fonamental
ment disciplinar, adreçada als sectors socials 
implicats en la definició de l'espai i particular
ment als sectors professionals que per la seua 
funció social incideixen especialment en la de

finició de l'espai en termes de forma: 

A) Reivindiquem T'urbanisme", una funció 
primorodial del qual és la definició de la forma 
urbana, cosa que el converteix en garant de les 
característiques essencials de l'espai públic. 

B) Reivindiquem els traçats urbanístics pre
vis aj'entrada en joc dels interessos privats com 
a garantia de la forma urbana, de la fluïdesa de 
l'espai públic i de la possibilitat d'implantació de 
les xarxes d'infrastructura. 

Assistim hui a un renovat esforç administratiu 
per a preservar els elements col.lectius de la 
ciutat, abans que no siga massa tard i els ele
ments privats facen impossible aquest propòsit. 
Aquest esforç lloable, encara que posa en joc 
una sèrie d'instruments dé gestió urbanística 
cada vegada més sofisticats, té un grau d'eficà
cia dubtós perquè oblida alguns instruments 
senzills avalats per la història que, aplicats amb 
criteris d'ajustament a les condicions particulars 
de cada cas, poden donar millor resultats que 
l'aplicació de sofisticats sistemes de repartiment 
de la renda del sòl. 

Per tant, la bondat de la ciutat que volem fer 
ha de tenir un dels seus suports en un bon 
urbanisme· 
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