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ORTIZ, ELS TENTACLES DE LA MÀFIA
Ortiz, Ortiz, Ortiz... cada operació especulativa, cada negoci fosc a la nostra ciutat, porta aparellat el 
cognom d’aquest personatge, mafiós per a alguns, mecenes esportiu per a altres, destructor del medi 
ambient i milionari gràcies a les concessions i ajudes dels seus grans amics del Partit Popular. Perquè 
no ens enganyem, l’ascens d’Enrique Ortiz, antic membre de l’executiva del PSOE, ve de la mà dels 
màxims dirigents del PP en el  seu procés de privatització dels serveis públics i  de destrucció del 
nostre territori. Però els seus contactes en la política van més enllà, i les males llengües diuen que 
darrere el nou partit “Ciudadanos por Alicante”, impulsat pel dirigent veïnal José Luís Valdés, es 
troba el finançament del constructor, en una operació política que de segur costarà vots al Psoe i a Eu 
i redundarà en una nova majoria absoluta del PP. Els maletins, com les bruixes, no es veuen, però 
“haberlos, haylos”...

Enrique Ortiz; constructor, i més...

El  Grupo  Ortiz  engloba  una  gran  quantitat 
d’empreses  i  filials,  dedicades  sobretot  a  la 
construcció però també a la neteja: Enrique Ortiz e 
Hijos, contratista de obras SA és tal volta l’empresa 
senyera (amb un volum de negocis de 2724 milions 
de  pessetes),  però  Ortiz  també  actua  mitjançant 
Inusa, Gestizor SL, Ortiz Desarrollos Urbanísticos, 
Orvi,  Viviendas  Sociales  del  Mediterraneo,  Tizor 
(maquinària)  o  Club  de  Golf  Alicante  SA.  Els 
negocis d’aquest empresari no s’aturen aquí, ja que 
Ortiz és el  màxim accionista i  antic president de 
l’Hèrcules  CF,  operació  que  res  té  a  veure  amb 
l’amor  per  l’esport  sinó  amb  grans  operacions 
urbanístiques que més avant explicarem.

Els negocis d’Ortiz a Alacant

Que Ortiz és l’amo d’Alacant no és una impressió 
enganyosa.  A  la  seua  constant  presència  als 
mitjans  de  comunicació,  acaparant  portades, 

entrevistes,  notícies  dels  seus projectes,  se  suma un 
control 
absolut dels negocis públics de la ciutat. No debades el 
Grupo Ortiz  és  la  segona empresa que acapara més 
obra  pública  de  tot  el  País  Valencià.  De  la  mà  de 
l’alcalde d’Alacant, Luís Díaz Alperi, i de tota la plana 
major del PP, Ortiz sol aconseguir la major part dels 
contractes de grans obres i serveis públics a Alacant. 
Veiem-ho:  participa  de  les  obres  del  Tramvia,  ha 
remodelat  la  Plaça  de  Topete  (Raval  Roig),  des  del 
2001 neteja les escoles públiques (a raó de 4.631.452€ 
l’any),  renova  les  voreres  des  del  2001  (a  raó  de 
752.941€   l’any),  és  el  concessionari  de  la  neteja 
pública  de  la  ciutat  (un  contracte  de  12  anys  que 
ascendeix  a  un  total  de  311.011.526€),  construeix  i 
gestionarà  tres  pàrquings  (López  de  Osaba, 
Agatángelo Soler i, si el veïnat no ho impedeix, Pare 
Esplà),  ha  fet  obres  de  remodelació  en  diferents 
col·legis, lloga a l’Ajuntament les aules prefabricades-
barracons, urbanitza o ho farà en el futur l’Albufereta, 
La Condomina, Vistahermosa-Orgègia,  l’avinguda de 
Dénia, el PAU-4 i, finalment, el gran pelotasso del Pla 
Rabassa.

Les llacunes de Rabassa. El present, espai natural 
abandonat. El futur, jardinet privat d’Ortiz
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L’operació Hèrcules CF

Quan Ortiz,  a  finals  dels  anys 90,  va  assumir  la 
presidència de l’emblemàtic equip de futbol va ser 
catalogat de salvador. Com en altres casos del món 
del  futbol  (Núñez,  Florentino  Pérez,  Jesús  Gil, 
Bautista  Soler,  etc)  el  mafiós,  especulador  i 
destructor va passar a ser la figura pública, l’home 
de bé interessat per les senyes d’identitat de la seua 
ciutat.  En definitiva, la presidència de l’Hèrcules li 
donava a Ortiz la projecció pública i la legitimitat 
social que els seus negovis li negaven. Només això? 
Doncs no,  mitjançant l’accés a la presidència del 
club de futbol, i seguint l’exemple de Florentino i 
Soler,  Ortiz  pot  quadrar  un  gran  pelotasso 
urbanístic  amb  la  complicitat  de  l’Ajuntament 
d’Alacant. La jugada és la següent: el Rico Pérez és 
ara mateix municipal, ja que l’Ajuntament va pagar 
als anys 90 els nombrossos deutes (1.000 milions 
de pessetes) que obligaven al club a la desaparició. 
L’Hèrcules, ara, li recompra l’estadi a l’Ajuntament 
(segur que per menys del seu valor). L’Ajuntament 
construeix un estadi municipal a Rabassa (i d’aquí 
tot  l’interès  per  la  candidatura  olímpica  de 
Madrid). L’Hèrcules ven o construeix pisos al Rico 
Pérez i es trasllada a jugar a l’estadi municipal. Qui 
construirà un estadi municipal a Rabassa i pisos al 
Rico Pérez? Sí,  l’has encertat!  Pel  camí,  a  més a 
més,  Ortiz  ha  començat  a  construir  la  “ciutat 
esportiva” de l’Hèrcules a les vores de la Serra de 
Fontcalent, complexe que destruirà l’espai natural 
del Saladar de Fontcalent.

Les màquines d’Ortiz també destrueixen Eivissa. De la mà de 
Matutes, ha entrat en el meganegoci de la construcció de 

l’autopista de l’illa.

Alacant es queda xicoteta...

Però  l’activitat  d’Ortiz  no  es  limita  a  la  ciutat 
d’Alacant,  sinó  que  estén  els  seus  tentacles 
destructors  per  altres  llocs.  En  Sant  Vicent  del 
Raspeig ha consolidat una posició quasi hegemònica 
en  les  obres  públiques:  construeix  i  explotarà  un 
aparcament, ha construït el nou mercat, va construir 
i  demolir  el  mercat  provisional,  té  la  concessió del 
PAI “Trinquet” i, mitjançant l’empresa Cespa, recull 
la brossa del municipi (1.950.000€ l’any) i neteja els 
edificis municipals. A Novelda construeix el Pla SAU-
I-2, A Alcoi ha construït i explota l’aparcament de la 
Plaça Rosaleda, a Monfort ha urbanitzat el PRI-4, a 
Teulada i Moraira va fer treballs de regeneració en la 
costa  per  valor  de  693.000€,  va  participar  en  la 
construcció de Terra Mítica amb obres per valor de 
1.300 milions de pessetes, construeix a Manises un 
PAI  amb  9.600  vivendes  i  s’ha  interessat  per  la 
construcció del futur aeroport de Castelló i del parc 
temàtic Mundo Ilusión.

Els sequaços del capital reprimeixen les protestes populars 
 contra l’autopista d’Eivissa 

Així  mateix,  els  vincles  d’Ortiz  amb  els  màxims 
dirigents peperos s’estenen a altres zones dels Països 
Catalans. A Eivissa, Ortiz està participant en les obres 
de l’autopista que unirà l’aeroport de l’illa amb Sant 
Antoni.  Es  dóna  la  circumstància  que  les  obres 
compten amb el vist-i-plau de la responsable d’Obres 
Públiques  de  l’arxipèlag,  de  nom  Stella  i  cognom 
Matutes. Sí, ho heu endevinat, filla de l’inefable Abel, 
antic ministre d’afers exteriors del Regne d’Espanya i 
amo d’un bon tros de l’illa.

Tot plegat, un mafiós que té subjugada a la premsa i 
en nòmina als governants de la ciutat d’Alacant.
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