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PUNTUALITZACIONS DE LA SOCIETAT D’AMICS DE LA SERRA ESPADÀ, 
RESPECTE A LA PEDRERA DE LES PENYES ALTES D’ARTANA 

 
La Societat d’Amics de la Serra Espadà, davant manifestacions inexactes sobre la 
nostra intenció respecte a la pedrera Penyes Altes d’Artana, volem manifestar el 
següent: 
 
1- Tot i reconèixer que va ser un error autoritzar una pedrera en un lloc tan valuós 
des del punt de vista mediambiental, no veiem inconvenient en que continuen els 
treballs. 
 
2- Creiem positiu continuen els llocs de treball, a poder ser de persones d’Artana i 
de la zona. 
 
3- Demanem es preserve el marge esquerre de la Rambla, per ser sol protegit no 
urbanitzable i es continue l’explotació en direcció est, a fi de fer compatible la 
conservació dels llocs de treball, l’explotació i la conservació de la unitat geogràfica 
de les Penyes Altes. 
 
4- Exigim es pague a l’Ajuntament d’Artana un cànon d’explotació just, per una 
activitat que genera a l’empresa molts centenars de milions a l’any, a fi de 
compensar al municipi de la pèrdua durant quinze anys, de matèria prima, sol 
agrícola, els inconvenients que genera la pol·lució, explosions, trànsit de camions 
pesants i  la pèrdua de valors mediambientals i paisatgístics. 
 
5- Davant la visió lamentable i perillosa de les pedreres sense restaurar, requerim a 
l’Ajuntament exigeisca la fiança de sis milions a que té dret, i mane restaurar la 
zona ja explotada tal com exigeix la llei i els interessos del poble, cosa que a més 
d’adecetar el paratge generarà també molts llocs de treball.   
 
Finalment volem manifestar que som sensibles a les aspiracions de les persones a 
un treball digne, continu i ben remunerat, cosa que hem fet en la mesura de les 
nostres possibilitats mantenint des de fa dos anys 10 llocs de treball durant gran 
part de l’any, especialment en els mesos d’estiu quan l’atur estacional és més greu. 
Igualment apostem pels treballs en recursos renovables, com poden ser 
agricultura, protecció del medi i turisme rural, aquest últim pot ser el més valuós 
en un futur, si sabem fer compatible explotació i renovació dels recursos naturals. 
 

Societat d’Amics de la Serra Espadà 
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COMUNICAT PER LA DEFENSA DE LES PENYES ALTES 
 
La Societat d’Amics de la Serra Espadà, front a la decisió de l’Ajuntament 
d’Artana i la Conselleria d’Agricultura i Medi Ambient, autoritzant 
l’ampliació de la zona d’explotació de la pedrera de les Penyes Altes, cosa 
que suposa un pas més cap a la destrucció del Paratge. Convoca a una 
excursió a les Penyes Altes per tal de: 
 
- Mostrar aquest monument que en milions d’anys d’erosió natural i milers 
d’anys d’acció de l’home sobre la Serra Espadà ha sigut respectat.  
 
- Fer una crida per salvar de la destrucció aquest monument natural tan 
valuós. 
 
- Ensenyar el paratge de les Penyes Altes d’Artana i manifestar la 
responsabilitat que tenim tots de mantenir aquest indret íntegre tal com ens 
l’han legat els nostres avantpassats. 
 
- Fer una crida a aquells que han assumit la responsabilitat de la seva 
destrucció, i per tan van a privar a les futures generacions d’un bé tan 
valuós, per a que pensen  que destruir una unitat geogràfica tan singular, 
que li ha costat a la natura 200 milions d’anys d’erigir, ho considerem una 
immoralitat.  
 

SOCIETAT D’AMICS DE LA SERRA ESPADÀ  
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URGENT 
Sra. Directora General de Qualitat Ambiental: 
 
Hem rebut a traves d’Acció Ecologista Agró la convocatòria per a la sessió 
de treball sobre el projecte de decret per la regulació de les activitats 
extractives, a celebrar el proper 21 de juny. 
 
Per la premura en que ens han avisat i l’hora, que per a la majoria de 
nosaltres és incompatible amb la nostra activitat laboral, és possible no 
pugam assistir, però a través d’aquest breu escrit, voldríem expressar les 
nostres idees com una aportació més al seu futur decret. 
 
- En primer lloc nosaltres creiem convenient estalviar recursos de tota 
mena, també àrids, aquest principi deuria aplicar-se a autoritzar aquells 
projectes que realment siguen útils i convenients per a la societat, deixant a 
banda alguns ports esportius i altres obres malgastadores de recursos però 
de dubtosa rendibilitat social. Igualment es deurien aprofitar suficientment 
aquelles obres ja existents però infrautilitzades.  
 
L’Autopista A7 pot ser un exemple d’obra infrautilitzada, per culpa 
d’aquesta infrautilització s’estan omplint les zones costaneres del nostre 
País de circumval·lacions als pobles i ciutats, autovies paral·leles que 
emplenen d’asfalt un sol agrícola i urbà molt valuós i escàs, i destrueixen 
les nostres muntanyes, principalment també costaneres, pels importants 
préstecs que aquestes obres requereixen.  
 
Tots sabem que l’A7 es va fer en un temps en que no teníem autonomia 
sobre el nostre territori, igualment el règim polític d’aleshores no feia 
possible un vertader debat sobre allò que ens convenia. Per aquest motiu, 
tot i ser conscients de les grans dificultats que hi ha per a solucionar aquest 
afer de la forma més convenient per als nostres interessos col·lectius, 
pensem es deurien fer grans esforços de gestió política, recursos 
econòmics i accions judicials, si ve de cas, per tal d’aconseguir 
l’alliberament del peatge sobre aquesta autovia, pensant que aquesta 
situació és una greu injustícia que evidencia la marginació que patim els 
valencians respecte a la resta de l’Estat Espanyol. 
 
- A banda de continuar insistint en l’estalvi dels nostres recursos naturals, 
estaríem d’acord en l’autorització d’algunes pedreres o continuar l’activitat 
en altres ja iniciades, però sempre intentant aconseguir abans un ampli 
consens entre autoritats, empresaris i grups conservacionistes. 
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LES PENYES ALTES D’ARTANA 
 

Una vegada més, a pesar que nosaltres vullguerem que aquest tema no 
estiguera d’actualitat permanent, ens veiem en la obligació de parlar de les 
Penyes Altes perquè la pedrera continua i amb totes les benediccions de la 
Generalitat, la qual ha donat autorització per a ampliar-la en direcció cap al 
lloc més impactant. I diem amb la complaença de les autoritats 
autonòmiques, com diem que també amb el disgust de l’Ajuntament 
d’Artana, el qual pretenia que l’autorització dels treballs fora encara més 
extensa i destructiva. 
 
Nosaltres front a aquesta indefensió, no podem fer altra cosa que protestar, 
donant a coneixer a l’opinió pública la falsetat d’unes polítiques 
mediambientals que propagandísticament pareixen excel.lents però en la 
realitat no hi ha voluntat de conservar la natura, es pleguen als interesos 
comercials i no tenen un mínim de planificació del territori. 
 
Durant aquestos darrers mesos nosaltres estem repetint sempre el mateix, 
comprenem que en casos necessaris cal extraure roca i perdra, però açò es 
pot fer racionalment fent-se en els llocs menys impactants, les explotacions 
tindrien que estar molt distanciades les unes de les altres i tot açò 
aconseguint abans un consens entre autoritats, empresaris i grups 
consevacionistes. El que no és tolerable, és la destrucció de totes les serres 
litorals, pensem que des d’Almenara a Onda, lloc equidistant uns 20 
quilòmetres, hi han unes 30 pedreres. 
 
Una vegada més invitem a les autoritats i ciutadans a reflexionar sobre el 
que suposa la destrucció de la Natura, la qual cosa és una injustícia cap a 
les plantes i animals que estem matant i un suicidi per a la prò pia 
humanitat. 

 
Societat d’Amics de la Serra Espadà 
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BENEFICIS ASTRONÒMICS POT HAVER OBTINGUT L’EMP RESA 
EXPLOTADORA DE LA PEDRERA DE LES PENYES ALTES D’ARTANA  

 
 
 
 
Una vegada més, a pesar que nosaltres volguérem que aquest tema no estiguera 
d’actualitat permanent, ens veiem en la obligació de parlar de les Penyes Altes perquè la 
pedrera continua i amb totes les benediccions de la Generalitat, la qual ha donat 
autorització per a ampliar-la en direcció cap al lloc més impactant. I diem amb la 
complaença de les autoritats autonòmiques, com diem que també amb el disgust de 
l’Ajuntament d’Artana, el qual pretenia que l’autorització dels treballs fora 
encara més extensa i destructiva. 
 
Aquesta permissivitat de l’ajuntament del PP ha contrastat amb la política seguida �ns 
ara pels anterior responsables del govern municipal, els quals intentaven protegir, encara 
que no fora totalment, la zona mantenint un procés judicial per tal de defensar íntegre el 
marge esquerre de la Rambla, fer una delimitació el més estrictament possible de 
l’actual zona de treball i exigir un cànon d’explotació su�cient per a compensar en la 
mesura del possible la destrucció d’un paratge tan valuós. 
 
Ara l’actual consistori d’Artana ha regalat a l’empresa allò que abans s’havia aconseguit 
amb un plet costos i car, renunciant a qualsevol contrapartida econòmica, al menys 
oficialment, que aportara al poble alguna compensació del molt que han guanyat les 
empreses que han explotat o exploten la pedrera. 
 
Entenem que una companyia de negocis procure obtenir el màxim benefici al 
mínim cost, no entenem que un ajuntament renuncie al seu patrimoni axí com 
també a una substanciosa compensació per la destrucció d’ una part tan 
emblemàtica del seu territori front a una activitat continuada durant 16 anys i que 
segurament ha obtingut uns beneficis de més de mil milions de pessetes. 
 
Una vegada més invitem a les autoritats i ciutadans a visitar el paratge per a coneixe’ l i 
estimar-lo; i a reflexionar sobre el que suposa la destrucció de la Natura, que a més a 
més és patrimoni del poble i de tots aquells que vullguen gaudir de la seva bellesa al 
visitar-lo. És per això que insistim en reivindicar-lo com zona protegida. 
 
Ens agradaria que l’A juntament en representació del poble d’Artana, sapiguera estar a 
l’altura d’una decisió tan important d’avant el futur i la història. 

 
Societat d’Amics de la Serra Espadà  
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A LA COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT DE LES CORTS 
 
Distingits Srs.: 
 
 
 
 
Assabentats que el dia 2 de desembre es reuneix la Comissió de Medi 
Ambient per a tractar una proposta de resolució en defensa de les 
Penyes Altes d’Artana.  
 
Des de la Societat d’Amics de la  Serra Espadà, volem manifestar-los 
que veuríem molt favorablement que el seu Grup Parlamentari es 
pronunciés per la protecció íntegra d’aquest paratge que 
indubtablement és el més interessant de la Plana i un dels més 
singulars de la Serra Espadà. 
 
Igualment, consideraríem molt positiu, que tingueren a bé incloure 
aquesta zona dintre el futur parc de la Serra Espadà, donant-li una 
especial protecció, que podria ser declarant la unitat geogràfica de les 
Penyes Altes com Monument Natural i/o Reserva Integral d’Interès 
Científic. 
 
Res més de moment, tan sols pregar-los atenguen les nostres demandes 
que considerem justes i raonables i donar-los les gràcies per la seva 
atenció. 
 
 
 
 
Atentament 
 

 
Josep Herrero 
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Distingits Srs.: 
 
 
 
 
(Enviat a tots els grups de la Càmera) 
 
 
Des de la Societat d’Amics de la Serra Espadà, volem manifestar -los la 
gran satisfacció i alegria que sentim pel vot favorable del seu Grup 
Parlamentari dintre de la Comissió de Medi Ambient, en la proposta 
de resolució en defensa de les Penyes Altes d’Artana.  
 
Estem a la disposició de vostès en aquest tema i en qualsevol altre que 
puga afavorir la nostra Serra. 
 
Res més de moment, tan sols donar-los les gràcies per la seva atenció. 
 
 
 
 
 
 
 
Atentament 
 

 
Josep Herrero 
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INFORMACIÓ D'EXTRACCIÓ DE MATERIAL DE LA PEDRERA 
 

Informe de Josep Herrero Pons, ha fet les observacions en el mateix lloc de 
treball el dia 05.12.1996. 
 
Pel matí han eixit 20 camions de la pedrera a uns 25 tones cada un són 500 Tm. 
 
El camió que transporta de dalt de la pedrera a la trituradora fa 12 viatges cada hora a 
unes 15 Tm cada viatge són 180 tones per hora, total si contem que treballen unes 10 
hores són 1800 tonellades per dia. Cal dir que fan molta pols i els operaris treballen 
sense protecció. 
 
En el dia a que fem referència podien haver-se triturat 1800 Tm. Emportant-se unes 
1000, tal vegada el percentatge entre la matèria apta per a la via i el que es queda com 
a material inservible o per a altres usos de menys valor siguen aquestes 800 Tm que 
resten, o siga el 45 %. 
 
El preu segons ens han informat es de 800 pts. per Tm., resultant eixe dia un ingrés 
brut de 800.000 Pts. 
 
Total que desfan molt i desaprofiten quasi el 50 % 
 
El lloc de destí és principalment RENFE, Metro de València i altres usos, entre 
aquestos altres pot estar PAVASAL que carrega a la pedrera els seus propis camions. 
 
L'abancalament que fan és massa alt, no s'ajusta ni al projecte d'explotació que va 
presentar la pròpia empresa. 
 
Actualment l'empresa mare és Firme Civil. 
 
En l'EstatEspanyol hi han tres pedreres com aquesta de tan bona qualitat, una està en 
Plasencia. També ens han informat que de fallar aquesta en tenen vista una en Alcalà 
de Xivert. Dubte que hi haja ortocurcita allí, el que jo conec tot és calar. 
 
Es creu molt convenient seguir les visites d'autobusos escolars tal com fa el professor 
Ramón Saborit i els professors del Termet de Vila-real, a ells es molesten les visites i 
nosaltres veiem en aquestes visites d'estudi un bon mitjà per a concienciar als joves. 
 
Josep Herrero Cabanyes 
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