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El model de creixement econòmic actual de
l’Horta, fonamentat en la urbanització extensi-

va del territori, no és sostenible a llarg termini des
del punt de vista mediambiental. L’horta agrària i
el Parc Natural de l’Albufera, i també la salut i la
qualitat de vida dels habitants de la comarca, es
veuen diàriament afectats per aquest desenvolupa-
ment econòmic desordenat que associa el progrés
amb destrucció de l’entorn natural, un paisatge
que és també fonamental per a mantindre el be-
nestar comú de les persones. En les últimes quatre
dècades s’ha reduït a la meitat la superfície d’hor-
ta a la nostra comarca, la qual rep precisament el
seu gentilici de la riquesa hortícola que durant se-
gles ha dominat el seu paisatge. La pressió urba-
nitzadora dels 45 municipis de l’àrea metropolita-
na, i sobretot l’oposició sistemàtica de la
Generalitat a crear una figura legislativa de protec-
ció de l’horta, estan posant en perill la supervivèn-
cia d’aquest espai singular que sols existeix en al-
tres cinc llocs d’Europa. Les últimes actuacions

polèmiques en aquest sentit  són les obres de l’AVE, la modificació del PGOU de València per a urbanitzar
en l’horta i el decret de la Conselleria de Territori i Habitatge que permet construir vivendes en l’horta de
les pedanies de València situades al Parc Natural de l’Albufera. La depredació continua, i no sembla que la
classe política tinga intenció de parar el procés. El Consell Valencià de Cultura i destacats especialistes de
les dos universitats de València han denunciat repetides vegades que si continuem el ritme actual urbanit-
zador, en 50 anys haurà desaparegut l’horta. Els diversos moviments ciutadans (la societat civil) que des
de 1978 estan reivindicant la conservació de l’horta -no des d’una postura nostàlgica, sinó com a garantia
de sostenibilitat social i econòmica- han vist impotents que les seues propostes han sigut desestimades sis-
temàticament davant una Administració insensible i la pressió immobiliària. La negativa del Grup Popular
de les Corts Valencianes, l’any 2001, de debatre la Iniciativa Legislativa Popular per la Protecció de l’Horta
avalada per més de 117.00 ciutadans, és una prova evident que el front urbanitzador no vol parar. Tampoc
la recent aprovada Llei d’Ordenació del Territori ofereix una garantia completa per a preservar l’horta, ja
que no inclou la figura de paratge natural protegit per a aquest espai agrari. Enfront d’això, cal continuar
reivindicant un pacte social i polític per a protegir l’horta, un pacte que faça compatible els interessos i la
supervivència econòmica dels llauradors amb la conservació del paisatge. És a dir, combinar la reconversió
de l’agricultura per a fer-la rendible econòmicament amb un pla d’ordenació del territori comarcal que cree
la figura de paratge natural protegit de l’horta. I això no és una entelèquia. Tenim un exemple de gestió on
podem aprendre: el Parc Agrari del Baix Llobregat, situat en l’àrea metropolitana de Barcelona, una co-
marca densament poblada i industrialitzada, com l’Horta. El Parc Agrari del Baix Llobregat, protegit per llei,
integra unes 2.700 hectàrees d’horta protegida de 14 municipis. És un espai que no es pot urbanitzar i es-
tà gestionat per un consorci format per institucions i associacions de llauradors i consumidors, els quals han
aconseguit conservar l’horta i fer-la rendible per al llaurador. Si és possible crear una horta protegida al
Baix Llobregat, per què no a València? I si aquesta fórmula no es pot aplicar a l’Horta, cal buscar altres so-
lucions. L’important és tindre voluntat per a crear mecanismes de diàleg i de participació per a trobar al-
ternatives entre totes les parts implicades. I això ho han de fer els poders polítics. 
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El Consell Valencià de Cultura i destacats especialistes de
les dos universitats de València han denunciat repetides
vegades que si continuem el ritme actual urbanitzador, en
50 anys haurà desaparegut l’horta.

per l’Horta
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Un pacte social i polític
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LA FUNDACIÓ

La Fundació Horta Sud (FDHS) ha
firmat un conveni d'investigació

amb la Universitat de València per a
realitzar un estudi de polítiques socials
municipals a la comarca. L'acord ha
estat subscrit pel president de la
Fundació, Enric Martí, i el professor del
Departament de Sociologia i Antro-
pologia Social, Antonio Ariño.
El projecte es denomina “Polítiques so-
cials municipals a l'Horta Sud: allò glo-
bal passa per allò pròxim”. L'objecte
de l'estudi és obtindre dades i criteris
contrastats i científics que puguen ser
utilitzats per a orientar, ampliar o im-
plantar programes de benestar social
amb l'adequada flexibilitat a la realitat
canviant.
La duració de l'estudi, dirigit per Anto-
nio Ariño, és de dos anys. Quan trans-
córrega aquest temps es publicaran
les conclusions en un llibre que serà fi-
nançat per la FDHS i la Mancomunitat
de l'Horta Sud. Aquest treball, apunta
Enric Martí, està integrat en el progra-
ma de la FDHS “Cap a on anem”, que
inclou altres estudis sobre la realitat

socioeconòmica de la comarca. Un
d'aquests treballs és l’anàlisi prospec-
tiva L’associacionisme a l'Horta Sud,
publicada per la Fundació. “Aquests
estudis proporcionen ferramentes efi-
caces a les institucions per a actuar en
la planificació i la resolució de proble-
mes que afecten la comarca”, conclou
Martí.

OBJECTIU DEL PROJECTE
Aquest projecte d'investigació propo-
sa efectuar un diagnòstic sobre la si-
tuació dels serveis socials municipals
dels 20 pobles de l'Horta Sud, amb el
propòsit d’oferir una contribució infor-
mada al debat de la redefinició de l'es-
tat del benestar. Per això, es contac-
tarà amb tots els tècnics municipals
per a recollir la seua opinió sobre la si-
tuació dels serveis socials, amb la fi-
nalitat de detectar les pistes de des-
envolupament futur que caldria
abordar. En l’última fase de l’estudi es
plantejaran propostes de coordinació i
articulació d'aquests serveis en l'àmbit
comarcal.

DEFINICIÓ DE L'ESTUDI
Distintes veus autoritzades reclamen
la necessitat de completar l'estat del
benestar amb un quart pilar que esta-
ria en el mateix nivell que el dret a l'e-
ducació i a la salut. Aquest pilar és el
dret universal als serveis socials.
En l'actualitat, encara que el sistema
de serveis socials es troba implantat a
l'Horta Sud, no tots els municipis els
han desenvolupats amb la mateixa
amplitud i eficàcia. Hi ha un desenvo-
lupament desigual, descoordinació en-
tre nivells i sectors, dificultats organit-
zatives i en alguns casos depenent de
la disponibilitat pressupostària de
l'Administració, és a dir, que no es ba-
sen en la institucionalització de drets.

JUSTIFICACIÓ DEL TREBALL
A més, la situació actual no és la ma-
teixa que la de fa 25 anys, quan van
començar a caminar els primers ajun-
taments democràtics. La problemàtica
social actual té grans desafiaments.
L'augment de l'esperança de vida a
l’Estat espanyol ha provocat un enve-

Es faran propostes 
per a aconseguir 
una coordinació més
eficaç entre els municipis
i adaptar els serveis a les
noves demandes socials,
com ara l'envelliment 
de la població, 
la violència de gènere 
o la immigració. 

Enric Martí i Antonio Ariño.

La Fundació firma un conveni amb la
Universitat per a estudiar la situació
dels serveis socials municipals de 
la comarca
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lliment de la població, i amb això el
creixement de situacions de depen-
dència de les persones majors. A més,
la diversitat cultural i el fenomen crei-
xent de la immigració, així com el pa-
per de les dones, els canvis en les es-
tructures familiars, el dramatisme de
la violència domèstica i les noves es-
tructures del treball per la globalitza-
ció econòmica, obrin un nou escenari
d'amenaces i vulnerabilitats que fan e-
mergir noves formes d'exclusió social.
Davant d'aquesta situació, hi ha raons
per a realitzar un balanç de la situació
actual dels serveis socials i les tendèn-
cies de futur. En aquest sentit, l'estudi
que elaborarà la Universitat de Va-
lència no sols es limitarà a fer un diag-
nòstic de la situació actual dels serveis
socials; també analitzarà els punts fe-
bles, la relació que guarden aquests
serveis amb les característiques socio-
demogràfiques de la comarca, l'ava-
luació de fortaleses, i finalment plan-
tejarà propostes per al futur que
contemplen fórmules de coordinació
entre els municipis de la comarca. 

Distintes veus
autoritzades reclamen
la necessitat de
completar l'estat 
del benestar amb un 
quart pilar que estaria
en el mateix nivell que
el dret a l'educació 
i a la salut. 

L’assemblea de la Fundación
para el Desarrollo de l'Horta Sud

(FDHS), reunida el passat 30 de
març, ha aprovat el pla de gestió per
al 2004 amb un pressupost de
38.000 euros. El pressupost, apro-
vat pel Consell Executiu de la FDHS,
recull l'execució dels programes pro-
pis de la FDHS que són el Museu
Comarcal de l'Horta Sud, l'edició de
les revistes Papers de l'Horta i
Papers Associatius de l'Horta Sud,
així com els programes de cursos i
ajudes a associacions de la comarca
i ONG que realitzen activitats de soli-
daritat.

PLA DE GESTIÓ DE 2004
Pel que fa al pla de gestió per al
2004, la Fundació continuarà poten-
ciant el Museu Comarcal Josep
Ferrís March, que s'ha consolidat
com a espai museístic de primer
ordre amb la incorporació d'activitats
artístiques i teatrals després de
l’ampliació de l'any passat. D'altra
banda, la Fundació impulsarà el seu
Centre de Recursos Associatius
mitjançant la realització de cursos de
formació per a associacions amb pro-
fessors especialitzats en diversos
pobles de la comarca (en el primer
semestre de 2004 se n’han impartit
tres: un a Benetússer i dos a Tor-
rent). També està previst celebrar a
finals d'any una nova Jornada de
Convivència d'Associacions de l'Horta
Sud, que facilita l'intercanvi entre
associacions. A més, la Fundació, en
col·laboració amb Caixa Popular,
manté el seu programa per a asso-

ciacions mitjançant la concessió
d’ajudes a activitats interassociatives
de la comarca, el veredicte de les
quals es farà públic al novembre. Així
mateix, la FDHS té previst potenciar
els serveis actuals oferits a les
associacions, com són el butlletí
Papers Associatius i la Guia de
Recursos de l'Horta Sud. Un altre
dels programes emblemàtics de la
FDHS és el de Solidaritat Interna-
cional, mitjançant el qual la Funda-
ció concedirà 3.005 euros a ONG
que desenvolupen projectes de des-
envolupament en el Tercer Món.

NOUS PROJECTES 
Finalment, la Fundació ha previst edi-
tar enguany un llibre en què recopi-
larà els articles que analitzen els 20
municipis de la comarca, de la secció
“De casa” de la revista Papers de
l'Horta. A més, la Fundació té previst
iniciar un estudi sobre polítiques
socials municipals de l'Horta Sud,
mitjançant la firma d'un conveni de
col·laboració amb la Universitat de
València i la Mancomunitat de l'Horta
Sud. 

La Fundació concedirà
3.005 euros a ONG
que desenvolupen
projectes de
desenvolupament en
el Tercer Món.

La Fundació Horta Sud
aprova un pressupost

de 38.800 euros 
per al 2004
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Recuperant els nostres senyals
d’identitat

major i infantil aportats per cada
comissió fallera l’exposició es va
acompanyar d’una sèrie de
recursos preparats des del museu,
com ara un audiovisual en power-
point i tres plafons que explicaven
respectivament la història de les
falles a Torrent, el procés
tradicional de confecció d’una falla
i el procés actual.
El fil de la vida: 

brodats d’Elena Martí

Exposició celebrada del 24 de març
al 17 d’abril. Elena Martí és una
brodadora autodidacta de Picanya,
que ha realitzat més d’un miler 
de brodats, dels quals se’n van
exposar uns 150. Es tracta d’un
tema que ha tingut molt bona
acceptació, sobretot pel que fa a
visites individuals de la gent gran.
Els Paisatges de l’Aigua: 

les infraestructures hidràuliques 

a l’Horta Sud

Del 5 de maig al 10 de juny.
Aquesta mostra ens acosta 
a l’evolució de l’ús de l’aigua a
l’Horta Sud, des de l’època romana
amb les séquies del Túria que van
adquirir la seua configuració actual
a l’època islàmica. Després el
regadiu s’amplia a finals del segle
XVIII amb la perllongació de la
Séquia Reial del Xúquer i a finals
del segle XIX i les primeries del XX
amb els pous de motor. A finals del
segle XX es construeix la darrera
gran infraestructura hidràulica 
de la comarca, que és el canal
Xúquer-Túria. També es fa un repàs
a l’evolució de les tècniques del
regadiu, que van del reg a manta 
al reg per degoteig que està
implantant-se actualment.
Mostra de Joves Creadors de

l’Horta Sud

Aquest concurs, organitzat per sis
ajuntaments de l’Horta Sud, ens
mostra del 18 de juny al 2 de juliol
l’obra de Pilar Lacruz, una de les sis
artístes guardonades. Les seues
pintures ens mostren un joc de
colors primaris en forma de taques,
tendents a buscar certes simetries
o asimetries, que li atorguen una
gran riquesa decorativa pròxima 
al Pop Art.

Durant el primer semestre de l’any
2004 s’han realitzat les següents

activitats:

Tal com estava previst en el pla
d’activitats, s’han realitzat les
presentacions de la peça del mes el
primer dimecres de cada mes, 
on s’han exposat: el jouet, el rosset,
(que és una eina de fuster per a
marcar la fusta), la maça per a picar
espart, la serra de cadastre; el banc de
fuster i el berbiquí. 

Exposició del Ninot

Aquesta exposició, muntada 
per la Junta Local Fallera de
Torrent i la Regidoria de Cultura 
de l’Ajuntament de Torrent es va
inaugurar el dissabte 28 de febrer
de 2004 i es va poder visitar fins al
dia 10 de març. A més dels ninots

EXPOSICIONS TEMPORALS

PRESENTACIÓ DE LA PEÇA DEL MES

Teatre i cinema al Museu

Organitzat i patrocinat per la
Regidoria de Cultura de
l’Ajuntament de Torrent, es va
realitzar a començaments d’any 
un cicle de teatre i cinema, que ha
tingut molt bona acceptació de
públic, celebrat del 25 de gener 
al 22 de febrer cada diumenge 
de matí a les 12 hores.
Taller de boixets

Lligat a l’exposició de brodats s’ha
organitzat un taller de boixets els
divendres de vesprada en horari
habitual del museu durant els
mesos de maig i juny. Aquest taller
és impartit per la boixadora
d’Alaquàs Leo Baños.
Taller de jotes

Relacionat amb el cicle de música,
s’està impartint tres vesprades per
setmana un taller de ball de jotes a
càrrec del ballador Andreu Montés.
El curs s’imparteix en tres nivells
amb tres grups respectivament,
que es reuneixen una vesprada la
setmana: nivell avançat i bàsic per
a adults, i un altre per a xiquets 
i xiquetes.
Cicle de “Música al Museu”

Aquest cicle ha estat organitzat 
des del mateix museu, i consta de
quatre concerts de música valen-
ciana, celebrats dijous a les 22.30
hores, on han participat Rafa
Xambó, el grup de la Marina Dolç
Tab Jazz Project, i Empar Torres.

Igualment s’han acollit altres activitats,
com ara presentacions de llibres, com
la Revista d’Estudis Fallers (2 de març)
i el llibre Gent d’ací de Toni Saragossa,
editat per l’editorial Denes (31 de
març); o realitzades per col·lectius i
associacions de la comarca, com ara el
lliurament de premis del I Concurs de
Fotografia 
“Al voltant de la dolçaina” organitzat
pel Club de la Dolçaina el dia 11 de
juny, on es van exposar a la Sala
Faitanar les 42 fotografies presentades
al concurs i es va fer el lliurament dels
premis al corral. Després dels
corresponents parlaments va actuar la
colla “Els Bessons” amb un repertori
de música de tabal i dolçaina. 

TALLERS I ALTRES ACTIVITATS

Concert de música valenciana.

Activitats al Museu Comarcal de l’Horta Sud “Josep Ferrís March”

Cicle matinal de teatre.

ADRIÀ BESSÓ

Director del Museu Comarcal
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En referència a la investigació titula-
da L’associacionisme a l’Horta Sud

hem considerat tot tipus d’associacions
cíviques, és a dir, totes aquelles cone-
gudes com a associacions sense ànim
de lucre. El disseny de la investigació
recull un total de deu sectors associa-
tius: Cultura, Salut, Serveis Socials,
Desenvolupament i Promoció Comuni-
tària, Medi Ambient, Defensa Cívica,
Sociabilitat, Jocs de Competició i Es-
ports, Solidaritat Internacional i Festa.
La raó per la qual es considera aquest
ventall associatiu tan extens és molt
senzilla: partim d’un concepte de be-
nestar social ampli, que considera que
un dels principals recursos que té una
societat és la capacitat d’organització,
és a dir, d’associació, disponible tant
per a defensar els seus interessos com
per a fer front a les seues necessitats. 
En l’estudi es destaquen dos qüestions
principals: la primera és un augment
notable del nombre d’associacions en
la dècada dels 90, i la segona és que
aquestes segueixen una tendència cap
a l’especialització funcional, és a dir,
de l’activitat que realitzen. Aquests
fets es constaten en la formalització de
les associacions (reglaments i esta-
tuts), en la continuïtat en el temps mit-
jançant la realització estable de pro-
grames, disposició de locals, percepció
de subvencions, firma de contractes o
convenis, etc. 
De manera conjunta trobem en tot l’u-
nivers associatiu una sèrie de dimen-
sions que cal assenyalar, perquè son
precisament aquestes les que ens po-
den donar la clau per a interpretar
aquest boom associatiu.

IDENTITAT I SOCIABILITAT
En primer lloc, s’ha de parlar de la
identitat. Tota persona que forma
part d’una associació s’identifica amb
l’activitat que realitza en l’associació.

Una segona dimensió és la que s’ha
denominat sociabilitat, és a dir, les re-
lacions d’afinitat i/o d’amistat que s’es-
tableixen en l’associació. El “bon rotllo”
és fonamental per al funcionament de
l’associació, ja que aquesta depén en
gran mesura d’aquest clima  per a pro-
longar la seua actuació en el temps. 
L’associació no és possible, i ací s’apun-
ta ja a una tercera dimensió, sense la so-
lidaritat que es dóna en major o menor
grau tant entre els membres de la ma-
teixa associació com amb el seu entorn. 
La quarta dimensió és la participació
en aspectes socials, és a dir, la pres-
tació de serveis per a l’ajuda mútua i
comunitària. 
I, finalment, cal assenyalar la partici-
pació política, que és aquella que es
dóna en la defensa d’interessos. 
De manera que l’espai associatiu ens
ofereix: a) un sentiment de pertinença:
la identitat, b) un tipus de relacions:
sociabilitat (afinitat, amistat) solidàries,
i c) unes formes d’acció: en aspectes
socials i polítics. Resulta raonable pen-
sar que en un moment de grans trans-
formacions socials com l’actual, en el
qual tot és canviant, la gent busque un
lloc d’aquestes característiques.
La realitat associativa que hem trobat
als municipis de la comarca de l’Horta
Sud és local, són associacions que
viuen i actuen al municipi. Això ens po-
dria fer pensar que es tracta d’un as-
sociacionisme compacte que col·labo-
ra de forma habitual. Però, allò cert és
que aquesta localitat associativa no
comporta una articulació. A més a
més, en molts casos, les associacions
del mateix municipi ni tan sols es co-
neixen, i menys encara es relacionen.
Tampoc no ho fan amb l’associació veï-
na del poble del costat que es dedica
a la mateixa activitat. Estem davant
d’un associacionisme autocentrat, pre-
ocupat en la seua pròpia activitat.

Si es donara aquesta interacció d’una
manera més activa entre les diverses
associacions, tant del mateix camp
com entre les d’una mateixa localitat,
això suposaria un autèntic exercici de
la ciutadania participativa; és a dir,
implicar-se en la cosa pública, en allò
que ens afecta a tots. Perquè perme-
tria incorporar els recursos humans
que mouen totes les iniciatives cívi-
ques per a la millora de la qualitat de
vida en l’entorn, que a més dinamitza-
ria la vida local i produiria transferèn-
cies de valors i actituds d’uns camps
associatius a altres. 
En definitiva, el món associatiu té un
repte en el futur immediat, des d’una
perspectiva local, que pot definir-se
com el desenvolupament de la partici-
pació en polítiques de proximitat. Els
problemes, els riscos, les vulnerabili-
tats i les exclusions que genera el sis-
tema actual s’han d’abordar en diver-
sos plans, però el primer de tots ha de
ser sempre el local.
Per tal que aquesta articulació i dina-
mització local siga possible, cal un
canvi de sensibilitat en les organitza-
cions, però també en les forces políti-
ques que gestionen els ajuntaments.
En aquest sentit, és necessari modifi-
car les actituds arbitràries i discrecio-
nals que hi puga haver, i per a això fa
falta transparència i consens a l’hora
de gestionar els recursos. Això no se-
rà possible sense la institucionalitza-
ció dels instruments de participació
adients. 
Això evitaria la creació fictícia d’entitats,
el menyspreu i la persecució de les as-
sociacions crítiques dissidents o alter-
natives amb el poder polític formal. En
aquest sentit, cal desenvolupar una po-
lítica i una actuació per part de les as-
sociacions que es base en el supòsit
que els ciutadans són el principal recurs
amb què compta una localitat. 

MARÍA ALBERT

Coautora del llibre L’associacionisme a l’Horta Sud. Un estudi de la societat civil formal

en l’ambit comarcal. (Fundació Horta Sud, Torrent 2003)

El món associatiu:
un repte de futur immediat
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Enric Martí vol continuar la tasca
dels seus antecessors al front de

la Fundació, tot donant suport a l’es-
tructura associativa de l’Horta Sud i
fomentant la consciència comarcal.
Enric ha treballat sempre prop de les
persones. Tota la seua vida professio-
nal s’ha desenvolupat en el món de les
Caixes d’Estalvis i des de 1992 es re-
ponsable de Relacions Laborals en l’À-
rea de Recursos Humans de Bancaixa.
També va ser Jutge de Pau d’Alaquàs
entre els anys 1998 i 2002. Això li ha
donat una sensibilitat especial vers
l’atenció als problemes i necessitats
de la gent, adquirint un compromís
social que l’aplica amb la mateixa con-
vicció en la Fundació.
València condiciona encara el desen-
rotllament de l’Horta Sud?
Hi ha una relació històrica mútua.
L’Horta Sud és un conglomerat de po-
blacions pegades a València, la qual
d’alguna manera polaritza molt la vida
i les activitats dels pobles. De fet, en-
cara gastem de València algunes in-
frastructures que necessitem per a la
comarca. No tenim un hospital comar-
cal ni una delegació de la Universitat.
La proximitat a la capital frena el nai-
xement als pobles de determinats

equipaments i estructures culturals i
econòmiques de tot tipus. És un fet
assolit per tots.
I aquests dèficits, com els podem so-
lucionar?
Des dels moviments que ixen de la
pròpia societat civil, al marge i també
complementaris a l’activitat dels ajun-
taments, sí que podem aconseguir
unes sinèrgies per a compensar estes
deficiències, tant a nivell de poble
com de comarca, que en ser més po-
blada comparteix una idiosincràcia i
una història compartida. D’alguna ma-
nera haurien d’aprofitar entre tots per
a fer força comuna. Així i tot, a hores
d’ara, tant l’Administració com les as-
sociacions es mouen més en el àmbit
local on naixen i creixen i els costa in-
tegrar-se en grups de treball d’àmbit
comarcal.
Cal, doncs, fomentar un moviment as-
sociatiu comarcalista?
Eixe és el buit on la Fundació de
l’Horta Sud desenrotlla una de les
seues principals activitats, és a dir, ser
motor o font d’estímul per a que les
iniciatives locals no es queden en
l’àmbit de cada poble. Està bé que
tinguem un moviment associatiu local,
perquè és el nucli primari on s’ha de

Enric Martí Marzal, actual president de la Fundació de l’Horta Sud, és un
persona molt vinculada al teixit associatiu de la comarca. Des del seu
poble natal, Alaquàs, ha impulsat iniciatives culturals i festives amb la
finalitat de mantenir la cultura del poble en totes les seues
manifestacions. Va ser membre de la junta directiva de l’IDECO de l’Horta
Sud i des de 1997 forma part del Consell Executiu de la Fundació, ocupant
diversos càrrecs de responsabilitat sota la presidència de Josep Ferrís i
Vicent Comes. En la Fundació ha estat sempre lligat al Museu Comarcal,
ostentant la presidència de la comissió informativa relativa a aquest
organisme.

fer, però és necessari que cada poble
es veja en un àmbit més ample, el co-
marcal. I és ací on entra la Fundació,
és a dir, com a organisme que coordi-
na accions entre els pobles, que apor-
ta sugerències i mitjans per a donar
suport a les associacions. Eixa és la lí-
nia, que existisca una estructura co-
marcal on es puguen posar en comú
tot tipus d’activitats i de realitats de la
comarca. És una funció que la
Fundació o l’IDECO de l’Horta Sud, o
entitats semblants, complisquen eixa
funció motora de la comarca. Des de
la Fundació, en eixa triple orientació
que tenen els nostres programes d’ac-
tuació (de mirar les nostres arrels i el
nostre passat, de mirar quin és el pre-
sent que vivim, i de mirar de cara al
futur per veure que podem fer), és una
línia d’acció prou completa que es
materialitza en moltes activitats i pro-
postes que duguem endavant.
Però també és cert que alguns acu-
sen a les entitats comarcals de nos-
tàlgics i d’anar en contra del progrés
per defensar el nostre patrimoni i la
nostra història.
No es tracta de mirar el passat de ma-
nera nostàlgica, sinó de no abdicar del
que duem darrere, perquè és el camí

“No hem de mirar al passat de manera nostàlgica, però no hem d’abdicar del
que duem darrere, perquè és el camí que ens ha portat a ser el que som”
“No hem de mirar al passat de manera nostàlgica, però no hem d’abdicar del
que duem darrere, perquè és el camí que ens ha portat a ser el que som”

Enric Martí Marzal.

Entrevista a Enric Martí

FRANCESC MARTÍNEZ
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que ens ha portat a ser el que som.
Cal viure el present i incorporar tot el
que ens envolta (les noves tecnolo-
gies, els immigrants, les transforma-
cions de l’economia...), i tot això hem
de reelaborar-ho i fer-ho vida i fer-ho
futur en la més pur significat llatí de la
paraula “tradició”, que significa “en-
trega” en llatí. És a dir, anar recollint
el que ve del passat, recreant-ho en la
vida actual i donant-ho als que venen
després per a que facen el mateix. Així
podem fer un camí de vida, d’història
i de creixement cultural.
Hi ha consciència comarcal de l’Horta
Sud?
Les bases per a que es tinga si que s’-
han assentat durant molt de temps,
des de la Transició, amb l’aparició
d’associacions de tot tipus que han fo-
mentat els llaços locals i comarcals.
Però tampoc podem ser excessiva-
ment optimistes, ja que costa molt
arribar a una conscienciació plena i as-
sumida. De vegades això és com el
Guadiana, emergent; hi ha èpoques
on es veu més moviment i d’altres que
hi ha menys. Però si que hi ha unes
bases, perquè hem anat creixent. Pot
ser cal avançar més, hi ha encara ba-
rreres locals i ens cal coordinar-nos
més en algunes coses. No es tracta de
fer-se ombra els pobles els uns als al-
tres ni d’usurpació de funcions. Seria
desitjable mobilitzar més a la gent per

a que es concienciara i que eixa cons-
cienciació es projectara en activitats i
en compromisos comarcals.
Actualment tenim problemes greus en
la comarca, com l’AVE o la degrada-
ció de l’horta. Pot el moviment asso-
ciatiu fer front a tot això amb èxit, o
és encara massa feble el nivell de
conscienciació comarcal?
A nivell sociològic la societat civil és la
que encara lluita desinteressadament,
ja que no té interessos partidistes ni
de lucre, i per això pot transmetre un
sentiment més autèntic del que vol. I
de la seua reacció front a una amena-
ça ja en marxa com és l’AVE, amb el
que això suposa de barrera física i
d’impacte ambiental, dependrà en
part que es modifique o no el projec-
te, ja que no tenim necessitat de què
la comarca es convertisca en un
Escalectrix i anar donat salts per a co-
municar-nos entre els pobles. L’AVE és
una amenaça molt greu, i des de la so-
cietat civil hem de fer un esforç no no-
més d’actuar com a associacions co-
ordinades, sinó per a encetar una
tasca de conscienciació de la ciutada-
nia per tal que sentira com a propi l’a-
menaça de l’AVE, és a dir, aconseguir
moure la ciutadania per a que no es
queda passiva i expectant front al pro-
blema. Això sense descartar el paper
de les institucions polítiques locals i
comarcals elegides democràticament.
I com podem fer moure la ciutadania?
Els programes de la Fundació adre-
çats a les associacions compleixen en
part eixe objectiu?
Actualment, amb la gran expansió de
les noves tecnologies i de la informàti-
ca, són molt importants els  programes
que proporcionem des de la Fundació
a les associacions en matèria de mit-
jans de tecnologia i de comunicació,
prestant accions formatives per a que
s’estructuren i funcionen, i també as-
sessoria legal per a que sàpiguen mou-
re’s millor en un entramat normatiu
cada dia més complex. Estem dotant
a les associacions de criteris més ra-
cionals i científics per a actuar, és a
dir, d’una metodologia clara i objecti-

va per a treballar millor. Això es as-
sentar unes bases de futur que són
positives, unes bases que sense dubte
ajudaran a les associacions a tindre un
nivell de consecució dels seus objec-
tius. Oferir aquests mitjans, així com
els intercanvis de les trobades locals i
comarcal d’associacions, on es com-
parteixen experiències, tot això està
creant poc a poc una xarxa associati-
va més ampla que hauria d’extendre’s
a tota la comarca on ens estiguérem
tots més identificats i coordinats.
Com veus el futur de l’associacionis-
me? No sembla que en general hi ha
certa desmobilització social
És veritat que en els últims anys la so-
cietat està més centrada en l’individu,
més tancada, menys preocupada pel
tema de compartir. Però al mateix
temps, i no ho podem oblidar, s’ha
despertat una consciència solidària im-
portant que es descobreix diàriament.
La gent és més sensible pels proble-
mes de l’altra gent i també es mou per
aconseguir coses noves o de millora.
Mai podrem dir que els individus som
en una època determinada d’una ma-
nera o d’altra. No podem generalitzar,
no és cert  que en la societat actual les
persones siguem individualistes i no
ens importe res del que passa. Però
és de veres, i no sé quins són els mo-
tius, que a la gent li costa molt vincu-
lar-se a les associacions i assumir
compromisos socials, segurament pel
ritme de vida que duguem. No podem
dir que l’associacionisme està de cap
a caiguda, sinó en un moment d’es-
tructurar-se d’altra manera. 

“És una funció que la
Fundació o l’IDECO de
l’Horta Sud, o entitats
semblants, complisquen
eixa funció motora de
la comarca”.
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Dos associacions de Silla i Catarroja
recuperen la navegació tradicional
de la vela llatina a l’Albufera

ASSOCIACIONS DE COMARCA

La navegació amb vela llatina és an-
tiga en el temps. El seu secret és

el domini del vent. La vela llatina des-
taca pel seu magnífic rendiment per a
navegar amb vents contraris, i per
descomptat amb vents a favor. La
seua forma triangular facilita el des-
plaçament de l’embarcació en qualse-
vol direcció, gràcies també a l’ús hàbil
que fan el pilot i el mitger de l’arbre,
l’entena i els aparells.
La navegació amb vela llatina la prac-
ticaren els pobles romans, bizantins i
àrabs del Mediterrani, tant en la costa
com en llacs interiors. També els po-
bles riberencs cristians. En l’Albufera
aquesta forma ancestral de navegar ja
estava bastant estesa quan el rei
Martí l’Humà atorgà l’any 1404 el pri-
vilegi de pescar en el llac a les comu-
nitats de pescadors.
Durant segles les barques de vela lla-
tina han format part del paisatge de
l’Albufera. S’utilitzaven sobretot per a
pescar, transportar arròs i terra per a
aterrar els tancats. I això va donar uns
quants tallers d’artesans del calafat
de barques i barquets del llac. De fet,

hui encara perviuen les comunitats de
pescadors de Silla, Catarroja i el Pal-
mar, que no fa molts anys tiraven les
seues xarxes amb barques impulsades
per vela llatina, practicant les tècni-
ques de pesca del monot, el tresmall i
tir al pla. Hi ha també alguns calafats
en actiu, és a dir artesans construc-
tors de barques, barquets i barque-
tots. Però aquest ofici ha desaparegut
i hui moltes barques es fan en tallers
particulars aprofitant l’àmplia xarxa
de fàbriques de moble que hi ha a
l’Horta Sud.
També en la costa valenciana la vela
llatina dominà el tràfic comercial en
embarcacions anomenades mules, i la
pesca en barques com el bou de pare-
lla, immortalitzades en els olis impres-
sionistes de Joaquín Sorolla.
Però la revolució tecnològica del segle
XX va marcar la decadència de la vela
triangular al País Valencià. Els investi-
gadors Francesc Oller i Vicent García,
autors del llibre Nuestra vela latina,
assenyalen que la vela llatina en la
costa valenciana va començar a des-
aparèixer a partir de la posada en

marxa de la línia del ferrocarril
Portbou-València. I en l’Albufera va
ser el motor de combustió a partir de
la dècada de 1950. També, apunta
Joan Josep Rosaleny,  “a causa de la
desaparició de la figura el pescador
professional per la manca de rendibili-
tat del peix i de la contaminació”.

HEREUS D’UNA TRADICIÓ 
ANCESTRAL
Durant dècades la silueta blanca de la
vela llatina semblava haver desapare-
gut de l’Albufera. Només alguns vells
barquers eixien al llac impulsats pel
vent, però ja no navegaven per a
guanyar-se el pa sinó per a gaudir de
l’entorn natural de l’Albufera. I així va
ser fins a 1988. Aquest any, concreta-
ment el 21 de maig, es va fundar
l’Associació de Vela Llatina de Silla,
que actualment té més de 60 socis.
Els fundadors d’aquesta entitat foren
Joan García, Llorenç Carbonell, Vicent
San Lorenzo, Emili Alba, Francesc Gui-
llem i Pere Navarro. Tots ells tenien en
comú la seua estima per l’Albufera,
fortament degradada pel desmesurat
creixement industrial i la contamina-
ció. Però sobretot eren hereus d’una
tradició ancestral de navegació que
s’havia transmés sense a penes  can-
vis durant segles de pares a fills. 
L’associacio pretenia recuperar la na-
vegació amb vela llatina i els valors
d’equilibri entre l’home i la natura que
la industrialització havia deteriorat.
Entre les seues finalitats figuren recu-
perar tot allò autòcton de l’Albufera, i
sobretot la recuperació i promoció de
les barques de vela llatina, així com
col·laborar, prestar atenció i promocio-
nar el Parc Natural de l’Albufera.

TOMÁS SANCHIS

Antiga barca de l’Albufera transportant garbes d’arròs.
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Posteriorment es va crear l’Associació
de Vela Llatina de Catarroja amb les
mateixes finalitats que la de Silla.
L’entitat catarrogina està presidida
per Miquel Martí. Ambdós pobles de
l’Horta Sud tenen un port obert a
l’Albufera, on es poden veure encara
desenes de barques i barquets, bas-
tants d’ells amb aparell llatí.
Setze anys després de la creació de
l’associació de Silla les veles llatines
tornen a navegar pel llac desafiant els
15 vents que poden bufar a l’Albufera.
Però ara no transporten arròs ni terra,
s’utilitzen per a competició esportiva.
L’associació de Catarroja organitza
cursos de navegació amb vela llatina
per a conservar la tradició, cursos que
estan inclosos en l’oferta curricular de
lliure elecció que ofereix als seus
alumnes la Universitat Politècnica de
València.
Per la seua banda, l’associació de Silla
destaca per les regates. Enguany han
organitzat set regates des del 27 de
març fins al 4 de setembre, aprofitant
el bon temps primaveral i estiuenc.
Aquestes regates són la prova més
evident que la navegació llatina enca-
ra està viva i que es perpetuarà a les
generacions futures. I ha estat possi-
ble gràcies la treball dels sis presi-
dents i les respectives juntes que ha
tingut l’associació de Silla. Tots ple-
gats han treballat per recuperar una
part de la nostra cultura popular, que
si no hauria desaparegut com una es-
pècie més en perill d’extinció. Així s’-

ha aconseguit preservar una part del
patrimoni històric i cultural valencià.
Però els homes de l’Albufera de Silla es
donen a conèixer fora del territori va-
lencià. Membres d’aquesta associació
participen regularment en regates de
vela llatina a Catalunya, Múrcia i les Illes
Balears. També tenen una excel·lent
relació amb l’Associació de Barques
Tradicionals de Xàbia. En aquestes ex-
pedicions els socis de l’Associació de
Vela Llatina de Silla han tingut l’oportu-
nitat de veure com naveguen altres bar-
ques de vela triangular com ara el llaüt
de Xàbia, el bot menorquí, la dorna ga-
llega o la barca catalana. 
L’any 2003 va ser fructífer en expedi-
cions. De fet, participaren en la IV Copa
Catalunya, en la I Trobada de Basti-
ments Tradicionals de Cambrils, en la 
I Concentració Nacional de Vela Llatina
celebrada a Cartagena i en la IV Tro-
bada de Barques Tradicionals de Xàbia.

LA RECUPERACIÓ DEL 
VOCABULARI
Però recuperar la navegació de la vela
llatina planteja un repte paral·lel: re-
cuperar el vocabulari mariner d’aques-
ta forma ancestral de navegar. Els po-
bles riberencs de l’Albufera tenen una
parla rica en relació al món de la nave-
gació en el llac que encara està viva,
però que no figura en els diccionaris
convencionals. Aquesta tasca de recu-
peració la està realitzant amb èxit
Joan Josep Rosaleny. De fet, ha publi-
cat amb Pilar Rosaleny, en la revista
Annals de l’Ideco de l’Horta Sud el
treball d’investigació “Aspectes bàsics
sobre la navegació a vela llatina de
l’Albufera de València”. Aquest estudi
recull més de 150 vocables sobre les
embarcacions del llac i la navegació
amb vela llatina, a més de fer un repàs
de les característiques de les barques
tradicionals de l’Albufera. 

L’associacio pretenia
recuperar la navegació
amb vela llatina 
i els valors d’equilibri
entre l’home i la natura
que la industrialització
havia deteriorat. 

Regata de vela llatina a l’Albufera.

Membres de l’Associació de Vela Llatina de Silla.
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L’agrupament escolta
Argila està celebrant 
el 20é aniversari 
de la seua fundació

ASSOCIACIONS DE COMARCA

Durant la Ronda Solar (és així com
en el món escolta es denomina al

curs escolar) 2003-2004 l’agrupament
escolta Argila, d’Alaquàs, està cele-
brant el 20é aniversari de la seua fun-
dació. No és fàcil que, en els nostres
dies i en la nostra comarca, un col·lec-
tiu juvenil i confessional es mantinga
durant dues dècades educant xiquets,
adolescents i jóvens en la fe, la solida-
ritat i el treball pels altres amb la vitali-
tat i la força amb què ho ha fet l’Argila.
L’Argila nasqué en 1983 a la parrò-
quia de la Mare de Déu de l’Olivar. Un
any abans, i procedent de Tavernes de
la Valldigna, hi havia arribat com a rec-
tor mossén Vicent Cardona i fou el seu
impuls personal, que ja acreditava un
ampli bagatge en l’escoltisme, el que
orientà el grup de jóvens del movi-
ment Júnior i de catequesi de confir-
mació que per aquell temps s’alberga-
ven al si de la parròquia a crear un
agrupament escolta. D’aquesta mane-
ra, i amb la complicitat de persones
com ara Paco Guerrero, Vicent Martí,
Maria Alòs, Maria Ferrer i el mallorquí
Rafel Samsó, per aquell temps frare
dominic al Vedat, es posaren a funcio-
nar dues seccions de l’Argila, la de
xiquets de 9 a 12 anys i la d’adoles-
cents de 13-16.
La ideologia que al llarg d’aquests vint
anys ha guiat les activitats de l’Argila
ha estat fonamentada en tres opcions
ben diàfanes: l’educació, el país i la fe.

És a dir: la progressió personal i la
vida en xicotets grups; el compromís
històric i cultural amb els senyals d’i-
dentitat propis i característics del nos-
tre territori; i la vivència de la fe i
l’Evangeli al si de la comunitat parro-
quial de la Mare de Déu de l’Olivar.
Aquestes opcions l’han portat a impri-
mir a totes les seues activitats un mar-
cat caràcter cristià i valencianista,
particular i universal alhora, en una
trajectòria que no s’ha vist mancada
de la participació en dos dels grans
aplecs mundials que periòdicament
convoca l’escoltisme internacional:
l’Eurofolk de 1989, que tingué lloc a
Itàlia, i el Jamboree de 1995, celebrat
a Holanda. No hi ha dubte que l’expe-
riència viscuda pels adolescents i
jóvens de l’Argila que participaren en
aquestes trobades, on la diversitat i la
multiculturalitat s’hi fan patents d’una
manera extraordinària, fou decisiva per
a la posterior comprensió de la ideo-
logia escolta i del compromís social.
Perquè si alguna cosa cal destacar de
les experiències viscudes pels cente-
nars de jóvens d’Alaquàs que, al llarg
dels anys, han passat pels locals
parroquials de la Mare de Déu de
l’Olivar, és l’elevat índex d’implicació
en l’entramat cívic i social que un gran
percentatge d’ells ha manifestat pos-
teriorment. L’esperit de servici trans-
més a través de centenars de jocs,
cançons i activitats ha comportat que,

a dia de hui, una gran part d’exmem-
bres de l’Argila es troben comprome-
sos amb nombrosos projectes locals i
comarcals. En el pla cultural podríem
citar l’organització del Certamen anual
de poemes a la Mare de Déu de l’Oli-
var; la participació en el Grup de
Danses i Colla de Dolçainers i Tabale-
ters l’Olivar; les col·laboracions amb
publicacions com ara La Fulla de l’Oli-
var, Quaderns d’Investigació d’Ala-
quàs o la mateixa Papers de l’Horta; i
el treball al si de l’IDECO. En el pla
social, l’aportació a la Federació
d’Escoltisme Valencià i el treball en
pro dels desfavorits de la societat a
través d’entitats com Càritas (local i
diocesana), SOADI i Mas al Vent. I,
finalment, la vocació política que
alguns han manifestat, ja que en l’ac-
tual consistori municipal d’Alaquàs
trobem la presència de tres d’ells: dos
scouters (caps) i un membre del
Comité de Pares i Mares.
Si el compromís social i cultural acre-
ditat per la gent que, al llarg dels da-
rrers vint anys, ha passat per les sec-
cions de l’Argila demostra alguna cosa
és que han estat educats -modelats-
en l’altruisme, el treball en grup i els
valors evangèlics (que en el cas han
pres cos a Alaquàs, l’Horta Sud i el
País Valencià), i amb unes conseqüèn-
cies concretes, socialment beneficio-
ses. Que l’Argila ha contribuït, en la
mesura de les seues possibilitats, «a
deixar aquest món millor que no l’ha-
via trobat», que era la màxima que
orientava Banden Powell quan decidí
fundar, allà per l’any 1907, el
Moviment Escolta.
Que siga per molts anys! 

RAFAEL ROCA

Alguns socis de l’associació Argila d’Alaquàs.

Vint anys d’escoltisme a Alaquàs
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Després de quatre anys d’entre-
nament dur, els Jocs Olímpics

tornen a inundar l’actualitat esportiva.
Enguany es disputaran a Atenes. I tot
seguit els Jocs Paralímpics que, dos
setmanes després, concretament del
17 al 28 de setembre, també es dis-
puten al mateix lloc. A estos mítics
Jocs Paralímpics aniran enguany un
total d’11 esportistes d’elit de l’Horta,
triats pel Comité Paralímpic Espanyol.
Un grup de representats de la nostra
comarca que competiran a les modali-
tats de botxes, esgrima, ciclisme, na-
tació, atletisme i halterofília.
En natació destaca Pedro Úbeda, pa-
ralític cerebral de Burjassot, amb 31
anys. Ja ha aconseguit cinc medalles
de plata i quatre de bronze en els
campionats del Món de 1994 i de
1998, els campionats d’Europa 1995
i 1997. També de Burjassot, David
Levecq de 20 anys amb amiotròfia en
la cama dreta, va guanyar tres ors en
natació en el Campionat Mundial de
2003 i una de plata. A més a més,
també té tres plates més del III
Campionat del Món d’IPC 2002 i els
XIV Jocs del Mediterrani 2001.
En la categoria femenina participarà la
nadadora Amaia Zuazua de Xirivella
que, amb 28 anys i afectada de parà-
lisi cerebral, ja ha participat en els
Jocs Olímpics de Sidney 2000, així
com en el III Campionat del Món d’IPC
2002, el Campionat d’Europa 1999
(on va aconseguir una medalla de pla-
ta) i en el Campionat Alemany 2003. I
la joventut i inexperiència estarà re-
presentada per la joveníssima Kim
López, de tan sols 15 anys, amb ce-
guesa parcial, natural de Silla, de la
qual segurament es començarà a par-
lar a partir d’Atenes.

CICLISME I BÒTXES
I no menys jove és el ciclista Maurice
Eckhard, de Paterna, afectat de parà-
lisi cerebral. Als 21 anys ja ha compe-
tit en els campionats d’Europa 2001,
del Món 2002 i el primer d’Europa
d’IPC 2003, i ha aconseguit un total
de dos medalles d’or, dos de plata i
tres de bronze. 
Així mateix, en la modalitat de botxes
(esport similar a la petanca per a pa-
ralítics cerebrals) competiran José
Vaquerizo de 26 anys, d’Alfafar, que
ha aconseguit un plata per equips en
la IV Copa del Món 2003; i Amparo
Baixauli de Sedaví de 36 anys, que té
una medalla de bronze en el Cam-
pionat d’Europa 2001 per parelles.
D’altra banda, el llançament de pes i
disc, competirà David Casinos de 32
anys, de Godella, afectat de ceguesa
total. Té la medalla d’or en totes les
competicions en què ha participat,
com ara els Jocs Paralímpics Sidney

2000, els Campionats d’Europa
d’IBSA 1999 i 2001, el III Campionat
del Món d’IPC 2002 i el I Campionat
d’Europa d’EPC 2003. I en 100 i 200
metres llisos, participarà el jove de 23
anys Juan Serrano de Torrent,  que
fins ara sols ha competit en el I
Campionat d’Europa d’EPC 2003 i
aconseguí un merescut cinqué lloc.
La també torrentina Ruth Aguilar, de
29 anys i afectada de paraplegia,
competirà en halterofília. Els Jocs
d’Atenes seran les seues primeres pa-
ralimpíades, ja que fins ara només ha
competit en tres campionats i ha
guanyat el bronze del Campionat
d’Europa 2003. I per últim, en esgri-
ma estarem representats pel veterà i
tabé torrentí Juan Antonio Orellana,
de 42 anys amb poliomielitis, que a
pesar de la seua edat ha començat a
competir fa dos anys en les Copes del
Món 2002 i 2003. 

Onze esportistes discapacitats de l’Horta participaran 
el proper setembre en els Jocs Paralímpics d’Atenes. CELIA FUENTES PEINADO

Esportistes paralímpics
de l’Horta en Atenes

David Casinos, cec total, campió del
món en llançament de pes.

José Vaquerizo d’Alfafar, subcampió
mundial de bòccia.
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Els inicis de l’Escola Comarcal
de Picassent

Ens situem al final dels anys 60,
tardofranquisme pur i dur.

L’escola pública, amb honroses excep-
cions a títol personal d’alguns mes-
tres, és, en general, una escola autori-
tària, gens crítica, sotmesa i submisa
al règim totalitari i totalment castella-
nitzada per convicció i per llei.
Un xicotet grup de pares -potser afi-
nant un poc més diria de mares, algu-
nes d’elles professionals de l’ensenya-
ment i que en eixos anys comencen a
tindre família- es plantegen el tema de
l’escola per als seus fills. Pensen en un
altre tipus d’escola que no siga la pri-
vada ni la pública d’aleshores i que
estiga més d’acord amb les seues con-
viccions de tot tipus, incloses les pe-
dagògiques. De totes aquestes qües-
tions participen els seus marits i sor-
geix la idea de crear una escola nova
que fóra democràtica, participativa,
arrelada al medi, en valencià, compro-
mesa amb el país i amb la comarca,

solidària, etc., poc a veure amb l’es-
cola pública del moment.
Totes aquestes inquietuds es donen
en persones provinents del mon cris-
tià, concretament del moviment apos-
tòlic de la JARC (Joventut Agrícola i
Rural Catòlica) que ja portava bas-
tants anys treballant i que sap fer par-
ticipar en idees i compromisos a gent
de la comarca, ja que el seu sistema
de treball és local i comarcal. Molta
gent jove de la comarca es coneix per
mitjà de la JARC. També de totes les
esmentades inquietuds, fan participar
altres persones no vinculades a la
JARC.
Tot açò que, de moment, són sola-
ment idees cal posar-ho en solfa i és
quan entra, al galop, un grup coope-
ratiu que s’ha format fa un temps i
que és on treballen bastants dels pa-
res de qui parlem. Es tracta d’una co-
operativa de vivendes que promou ha-
bitatges en règim cooperatiu. El grup

es diu COINSER, i d’eixe grup sorgi-
ran, a més de l’Escola Comarcal,
Consum, Caixa Popular, La Florida i un
llarg etcètera d’iniciatives cooperati-
ves. I és que les coses no cauen del
cel. COINSER entén i comparteix la
idea i dedica grans esforços tècnic i de
direcció humana per a la consecució
de l’obra que es pretén, renunciant en
bastants casos als guanys econòmics
que li corresponen i fins i tot fent-se
càrrec de costos addicionals. Crec que
es pot afirmar que sense COINSER
hauria estat molt difícil la constitució
de l’escola.
Com he dit, el nucli inicial té conei-
xences de pares i mares de la comar-
ca que poden estar interessats i co-
mencen els contactes. Hi participen a
tots els nivells: cristians i no cristians,
sindicalistes i polítics clandestins, xi-
cotets empresaris i treballadors, pro-
fessionals i funcionaris; en definitiva,
un extens ventall de la societat del

La Nostra Escola
Comarcal de Picassent,
una de els escoles
pioneres en
l’ensenyament 
en valencià, ha rebut
enguany el Premi Quico
Moret de la Concòrdia
que concedeix l’Ideco
de l’Horta Sud per la
seua trajectòria 
de 30 anys 
en la normalització 
de la nostra llengua.

L’Escola Comarcal mai no ha faltat a les Trobades organitzades per 
la FEV. Ricard Martínez.

JAUME SOBREVELA
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moment. Queda clar des del principi
que l’escola ha de ser comarcal i or-
ganitzada en forma de cooperativa. Es
compren uns terrenys que s’intenta
que estiguen situats a la zona central
de la comarca, a la partida del Realon
de Picassent, molt prop de Torrent, a
la subzona anomenada les Canyades,
un punt alt des d’on es veu una bona
part de la comarca.
Com a bases ideològiques es formu-
len: una escola comarcal, cooperativa,
en valencià, popular, arrelada al medi,
democràtica i participativa i solidària.
Alguna d’aquestes bases era il·legal i
difícilment es podia amagar a les ins-
peccions.
Com a necessitats educatives ineludi-
bles, des del principi s’inclou la parti-
cipació d’un psicòleg i un mestre de
música, es rebaixa la ràtio d’alumnes
per classe a un màxim de 33 (oficial-
ment era de 40/45). Això ens donaria
problemes de cara a les subvencions.

COMISSIONS DE TREBALL
S’estructura la participació de tots els
socis en comissions de treball. Les més
significatives, juntament amb la Junta
Rectora de la cooperativa, foren la co-
missió d’obres, la pedagògica, l’orga-
nitzativa, la de personal, la de jardine-
ria, el comité de recursos i la comissió
de poble, a la qual assistien els veïns
de cada poble i els representants de
les distintes comissions que havien
d’informar als socis dels treballs i de
les gestions de cada comissió.
El mes de setembre de 1973 comen-
ça l’activitat escolar a Villa Carmen de

Catarroja La Nostra Escola Comarcal.
Al segon trimestre del curs, amb obres
encara, es fa el trasllat a Picassent. La
comissió d’obres ha de treballar de
valent perquè allò vaja de pressa i la
de jardineria per tal d’adequar un poc
el terreny on solament hi ha garrofe-
res i algun ametler. Els diumenges són
bons dies per a pujar a l’escola a plan-
tar arbres, regar, etc.
Prompte apareixen problemes econó-
mics i les primeres baixes per aques-
tes causes. Es crea el Fons de Com-
pensació, una espècie de declaració
de renda voluntària a partir de la qual
qui més ingressos té paga el rebut
més alt i supleix el qui menys ingres-
sa. Comença també la lluita per les
subvencions oficials. Per tal d’aconse-
guir-ne s’organitza una manifestació
que transcorre per la ciutat de Valèn-
cia fins a la seu de la Delegació del
Ministeri d’Educació. Amb la quasi
totalitat de pares, mestres i treballa-
dors de l’escola, participen també els
alumnes i amics de pares i d’alumnes,
tots acompanyats de tabalets i dolçai-
nes. És, crec, una de les primeres ma-
nifestacions reivindicatives i al mateix
temps festives que es fa a València. En
la visita al delegat del ministeri mani-
festem la nostra voluntat de negociar
per tal d’arribar a convertir-nos en
escola pública. Després d’algun viatge
a Madrid, utilitzant amistats, aconse-
guim entrar en la roda de les subven-
cions encara que amb un percentatge
baix, el 10% del cost que estima el
ministeri, i en anys posteriors anaren
apujant-nos-les encara que molt a poc
a poc.

CONVENI AMB LA DIPUTACIÓ
Amb tot aquest tràfec arriba la demo-
cràcia, que ens porta immensos bene-
ficis d’altres tipus però ens fa perdre
persones molt valuoses que s’han
passat a la política. Juntament amb
les escoles La Gavina i La Masia, acon-
seguim i firmem un conveni pel valen-
cià amb la Diputació de València,
aconseguit per l’interés del president
de la Diputació i amb la intervenció de
l’ICE i una altra persona vinculada i in-

teressadísima en la nostra llengua.
Parle de l’inoblidable Manuel Sanchis
Guarner. Aquest conveni ens suposa
un respir econòmic. A pesar de tots
els esforços, la base popular de l’es-
cola és difícil pel cost que suposa.
Durant uns quants anys no tenim telè-
fon, totes les comunicacions han de
ser via autobús o pujant a l’escola.
Totes les setmanes s’edita El Full del
Divendres, en el qual s’anuncien fets
acadèmics o notícies de l’escola i ac-
tes culturals o recreatius dels distints
pobles de la comarca, o fins i tot re-
ceptes de cuina. Tot aquell que vol dir
alguna cosa té el full al seu abast.
La voluntat de permanència és clara, i
com a símbol d’això plantàrem a l’es-
cola els tres arbres representatius del
nostre país, que podeu trobar a l’en-
trada de l’escola. Em referisc al roure,
la carrasca i la surera. Des del principi
hi hagué intents de fer una cooperati-
va mixta de pares i treballadors.
Durant bastants anys no fou possi-
ble… Crec que podreu entendre molt
bé per què els primers socis posaven
l’èmfasi a anomenar-nos La Nostra
Escola Comarcal. 

Actuació dels Porrots de Silla a l’escola.

Coral de la Comarcal Ricard Martínez.

Com a bases
ideològiques es
formulen: una escola
comarcal, cooperativa,
en valencià, popular,
arrelada al medi,
democràtica i
participativa i solidària. 
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Educar i ensenyar són dos concep-
tes de múltiples accepcions. Per

això hi ha escoles de l’Opus o escoles
elitistes per al foment de la competi-
tivitat, o escoles que com la nostra –i
d’altres afortunadament– pretenen a-
companyar el nostre alumnat i llurs fa-
mílies durant els anys d’escolarització
compartint l’aprenentatge de conei-
xements i valors vitals per a la felicitat
i la convivència. En la Comarcal volem
estar al costat de l’alumnat per tal que
el seu creixement com a persones si-
ga un creixement harmoniós: física-
ment, intel·lectualment i emocional-
ment. Dit amb una càrrega ideològica
evident, hem volgut i volem ajudar-los
a créixer en la llibertat, en la coopera-
ció i la solidaritat. Que cada xiquet i
xiqueta de la Comarcal arribe a un
grau òptim de competència intel·lec-
tual i humana per a exercir en la vida
de persones lliures, crítiques, tole-
rants, compromeses amb la societat,

solidàries, cooperants i progressistes.
I que ho facen estimant la terra, la cul-
tura i la llengua; estimant les persones
que compartim el sentiment de sentir-
nos valencians i valencianes. Ajudant-
los a descobrir, valorar i estimar igual-
ment els altres, els qui no són com
nosaltres. Mostrant-los horitzons uni-
versals: la pau, la preservació del me-
di ambient, el mestissatge cultural,
l’europeisme, els drets humans o la
cooperació internacional.
El caràcter comarcal de la nostra es-
cola ha fet que al llarg de 30 anys mi-
lers de persones hagen anat cons-
truint un seguit de llaços i xarxes de
coneixences i d’estima. Els xiquets i
xiquetes de la Comarcal i llurs famílies
han aconseguit un coneixement de
l’Horta que té com a conseqüència un
sentiment de pertinença, una voluntat
de compartir, una estima envers els
nostres pobles i la nostra gent que és
la base per als projectes comarcals de

llarga volada. Aquells xiquets i xique-
tes que a Villa Carmen de Catarroja
començaren l’aventura de la Comarcal
i els qui al llarg de 30 anys han passat
per l’escola, hui són persones plena-
ment integrades en la vida social, eco-
nòmica i política de la comarca. 

UN ESPAI D’AMISTAT
La Comarcal ha estat per a ells i elles,
i per als qui en el futur compartiran
amb nosaltres, els millors anys d’a-
prenentatge de la seua vida, un espai
per a l’amistat, un ambient de desco-
briments i d’experiències. Una oportu-
nitat d’aprendre la cultura generada al
llarg de la història, una motivació per
a l’esforç que representa sempre ad-
quirir un magnífic grau de competèn-
cia per a continuar estudis, per al tre-
ball i per a la vida. Estic plenament
convençut que ser de la Comarcal, ha-
ver estat alumne o alumna, socis de la
cooperativa, és un motiu d’orgull i de
satisfacció per a tots ells i elles. I la
seua satisfacció és la nostra alegria.
Perquè és per ells i elles que pares i
mares, treballadors i treballadores de
l’escola, renovem cada dia el nostre
compromís amb un projecte educatiu
que ja ha fet trenta anys a la nostra
comarca. Trenta anys enviant promo-
cions cap a la vida, cap a altres estu-
dis, amb un segell propi: els xiquets i
xiquetes de la Comarcal ens vénen
ben preparats i preparades –ens diuen
els responsables dels instituts–, però
sobretot diuen que són xiquets i xi-
quetes amb iniciativa, crítics, solidaris,
valencianistes... i ens cau la bava.
Estem ben orgullosos del reconeixe-
ment que altres han fet de la nostra
tasca. La Comarcal ha anat celebrant

Durant trenta anys, a la
Nostra Escola Comarcal
hem compartit
aprenentatges i hem
pretés fer-ho amb un
estil propi. Creiem que
no és poca cosa
consolidar un projecte
educatiu al llarg de
tants anys. Però
l’autèntic valor de
l’escola, la força i la
raó de ser de la
Comarcal, és la del seu
projecte educatiu.

Festa de carnestoltes.

ALBERT TABERNER

La Nostra Escola Comarcal:
30 anys compartint aprenentatges



N
ú
m
. 2

0
, P

r
im

e
r
 s

e
m
e
s
t
r
e
 2

0
0
4

SOCIOCOMUNITARI

S
O

C
IO

C
O

M
U

N
IT

A
R

I
N

ú
m
. 2

0
, P

r
im

e
r
 s

e
m
e
s
t
r
e
 2

0
0
4

17

aniversaris i rebent distincions: el
Baldiri Reixach al projecte educatiu en
valencià; el premi a la gestió innova-
dora de Caixa Popular; el de la Confe-
deració de Cooperatives de la CV, i ara
el de l’IDECO, el premi que du el nom
del meu amic de la infància Quico
Moret. Al reconeixement generós de
tantes institucions, volem unir la nos-
tra gratitud per les distincions atorga-
des.
I ara què hi farem? Doncs proposar-
vos celebrar-ne almenys altres trenta.
O millor, anar compartint celebracions
amb tots vosaltres, les vostres i les
nostres: les de la democràcia, les dels
ajuntaments democràtics, les de l’au-
togovern, les de la Mancomunitat, les
de l’IDECO, les de les escoles en va-
lencià... Allí, en la vida dels pobles de
l’Horta, ens trobareu als comarcalers i
comarcaleres.

ANAR MÉS LLUNY
A la passió, a la generositat, al saber
fer, al carisma dels fundadors i funda-
dores i dels treballadors i treballado-
res que iniciaren i continuaren aques-
ta aventura volem ara, trenta anys
després, amb l’enyorança d’Itaca
amerant-nos el cor i la memòria, dir-
los que volem anar més lluny. La
Comarcal ha anat compartint aprenen-
tatges pedagògics participant en els
moviments de renovació pedagògica,
en les escoles d’estiu, en els cursos de

perfeccionament de la Conselleria
d’Educació, en el CEFIRE de Torrent,
en els cursos de Rosa Sensat, en els
cursos de l’ICE, en les trobades d’es-
coles en valencià. Hem aprés moltes
coses de les experiències d’altres i
hem oferit sense reserva les nostres:
el llibre de Daniel, un xiquet de
l’Horta, Borumballa o Pessic han estat
els primers llibres i materials en valen-
cià per a l’aprenentatge de la lectura i
escriptura i per al coneixement del
medi de què hem pogut disposar les
escoles en valencià. Libres fets amb
molt d’amor per la llengua, per mes-
tres i pares i mares de la Comarcal.
Volem continuar aquella tasca tan en-
grescadora. Ara, la cooperativa de la
NEC s’ha dotat d’una estructura ge-
rencial per a conjugar harmoniosa-
ment carisma i eficiència. Els socis
usuaris i els socis de treball, compar-
tint la direcció de l’escola per mitjà de
les assembles de socis, del Consell
Rector, de l’Equip de Direcció, del
Consell Escolar i de la Gerència i
Administració estem compromesos en
un procés de millora permanent de la
nostra escola que assegure cada dia el
millor servei als usuaris i la satisfacció
i cooperació de tots els treballadors i
treballadores.

L’aplicació de les noves tecnologies
a l’ensenyament amb la creació de
l’aula d’informàtica i la d’audiovisuals.

La participació en els programes

europeus Comenius i Palestra d’inter-
canvi d’alumnes i experiències en
l’àmbit d’Europa.

La participació en el Portfolio Euro-
peu de les Llengües, coordinat pel
CEFIRE de Torrent.

La participació en els programes
educatius bilingües en infantil i pri-
mària.

L’escola de pares i mares.
El Projecte DITCA per a la detecció

primerenca i intervenció en els tras-
torns de la conducta alimentària.

L’estudi d’implantació d’un sistema
de gestió ambiental de l’escola.

La implantació del model de quali-
tat EFQM.
Són els reptes del nostre futur imme-
diat. Ah!, i contribuir a celebrar joio-
sament que una escola laica com la
nostra, respectuosa amb totes les cre-
ences, no es veja en la tessitura d’en-
senyar cap dogma confessional.
Als pares i mares que iniciaren l’aven-

tura de la Comarcal, a les persones de
Coinser, socis o no de la Nostra Escola,
que generosament s’empenyoraren en
treball i recursos per tal que açò anara
endavant. Als mestres i treballadors i
treballadores que han dedicat una part
de la seua vida professional a l’escola.
Als presidents i membres dels consells
rectors que ens acompanyen. Als mi-
lers d’alumnes. Als qui sempre heu tro-
bat temps per a la participació i dedi-
cació desinteressada a l’escola. A

Orquestra juvenil de la Comarcal Ricard Martínez.

El caràcter comarcal 
de la nostra escola ha
fet que al llarg de 30
anys milers de persones
hagen anat construint
un seguit de llaços 
i xarxes de coneixences
i d’estima.
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dors. Així, podem situar la primera
gran fita bèl·lica al voltant de l'any 75
aC, durant les lluites constants entre
els generals romans Pompeu i Sertori,
que acabaren amb el triomf del pri-
mer, després d'una batalla definitiva
que tingué com a escenari el lloc ocu-
pat entre el riu Túria i la capital, se-
gons conten els historiadors entre el
Pla de Quart i la localitat de Mislata.
La segona de les grans batalles que
marquen els eixos centrals històrics de
la vila de Mislata la trobem a finals del
segle XI, en una societat feudal i amb
un protagonista d'excepció, Rodrigo
Díaz de Vivar, el més famós de tots els

pervivència de la ciutat de València i,
per tant, sabent les dates històriques
del naixement de la gran ciutat, sa-
bem la data aproximada de la creació
d'esta vila (any 210 aC).
València fou erigida com una ciutat
castell, a la vora del riu Túria, per a
aprofitar l'illa que formava el gran me-
andre on estava enclavada com una lí-
nia de possible defensa del territori en
temps dels romans. Mislata, en canvi,
fou creada per una absoluta necessi-
tat de la gran ciutat, la guardiana de la
canalització de l'aigua del riu per a l'a-
bastiment de la capital.
Després, les terres del voltant foren
dessecades per al cultiu i Mislata va
ser el primer municipi de la primera
"cinturació", continuada per moltes al-
tres en el gran pla a l'oest de la ciutat
de València. Possiblement, l'espina
dorsal del reg de les cinturacions va-
lencianes seria la primitiva séquia de
Favara (encara existent), que travessa
tot l'espai lliure des de Mislata fins a
l'Albufera.
La història més antiga de la ciutat de
Mislata està marcada, com la pròpia
Història en majúscules, per les succes-
sives guerres i lluites de poder que
protagonitzaren tots els seus pobla-

A pesar de gaudir 
d'una independència 
i autosuficiència plena,
la proximitat a la gran
ciutat és un dels seus
principals elements
caracteritzadors, com
també ho és la seua
densitat de població.

Mislata és, amb més de 42.000
habitants, una de les ciutats

més poblades de la província de
València. Ubicada al marge del riu Tú-
ria, la ciutat limita al nord i est amb el
cap i casal, a l'oest amb Quart de
Poblet i al sud amb el municipi de
Xirivella.
A pesar de gaudir d'una independèn-
cia i autosuficiència plena, la proximi-
tat a la gran ciutat és un dels seus
principals elements caracteritzadors,
com també ho és la seua densitat de
població, ja que els habitants con-
viuen en un terme municipal reduït
que a penes supera els dos quilòme-
tres quadrats.
En els últims anys, igual que en molts
altres municipis del cinturó de Valè-
ncia, Mislata ha experimentat un perí-
ode constant de canvis i transforma-
cions fins al punt de convertir-se en
una gran ciutat, que s'assembla poc a
aquella vila de l'horta valenciana que
fou en un passat no massa llunyà.

RECORREGUT HISTÒRIC
El naixement de Mislata està íntima-
ment lligat a la fundació de la capital.
Es podria dir que la creació de la vila
de Mislata és una conseqüència de la

Mislata, gresol de cultures
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JESÚS LÓPEZ I IVÁN ESTEVE

Plaça del Princep d’Astúries.

Campanar de l’església parroquial
de Mislata.
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mercenaris de guerra del seu temps.
El Cid, llavors al servici d'Alfons VI de
Castella, s'apoderà de la ciutat de
València després d'una sagnant bata-
lla contra les tropes de l'exèrcit àrab
comandades pels almoràvits.
De fet, el dia de l'aparició de la lluna
sawwual (14/10/1094) els musulmans
estaven congregats en oració per la
festa de la ruptura del desdejuni a
Manzil Ata (Mislata), al costat de la
Saquiyat Hawara (Séquia de Favara).
La batalla començà amb un enfronta-
ment cruel entre els dos exèrcits. En
un moment, el Cid demanà la retirada
i els àrabs cregueren en la seua victò-
ria, perquè eren molt superiors en
nombre d'hòmens. No obstant això, el
Cid estava preparat i rodejà l'exèrcit
musulmà, que atacà pel buit que dei-
xaven les tropes cristianes.
L'estratègia donà un magnífic resultat
i la victòria, gràcies a l'astuta manio-
bra utilitzada pel Cid en terrenys de
Mislata, assegurà la pau a València i el
seu terme durant alguns anys.
Durant la conquesta cristiana, Mislata
era una alqueria on Jaume I, fidel a la
seua idea de llibertat –que consistia
en l'accés a la propietat de la terra–
repartí cases i terrenys. La concessió
del poblat en conjunt fou atorgada a
Sancho López d'Albero en 1239, se-
gons consta en el Llibre del reparti-
ment, encara que posteriorment tam-

bé poblaren la vila altres cavallers com
Ramon Seguí i En Pertusa, que rebe-
ren importants donacions per la seua
classe social, així com dos frares del
Monestir de Poblet, ubicat al poble
veí. 
I així arribem a l'any 1348, data de la
tercera gran fita en què el nom de
Mislata passà a engrossir les pàgines
de la Història, en un enfrontament co-
negut com la Batalla de Mislata.
Llavors, les forces de Pere el Ceri-
moniós s'enfrontaren a les forces de la
Unió Aragonesa primer i la Unió
Valenciana posteriorment dins d'un
moviment senyorial en defensa dels
seus privilegis de classe.
El 9 de desembre de 1348, el Pla de
Mislata fou l'escenari de la terrible ba-
talla, en què les tropes reials venceren
els unionistes després d'haver patit
nombroses baixes. Una vegada ven-
çuts els enemics, el rei aplicà als der-
rotats tot el pes de la justícia i castigà
els unionistes amb cruels castics, com
obligar-los a beure el bronze fos amb
el qual s’havia fabricat la campana
que convocava les reunions dels re-
bels.
Posteriorment, l'alqueria de Mislata
fou un lloc de convivència, quasi sem-
pre tensa però fructífera, entre els
moriscos i els cristians vells, en una
llarga etapa marcada per les successi-
ves baronies de Mislata. El primer ba-
ró de Mislata fou Pere II de Boïls, que
també ho fou de Manises, Albalat i
Benilloba, i qui seguiren moltes altres
famílies nobles fins que en 1497,
Francesc d’Aguiló vengué Mislata al
comte d'Aranda, sens dubte el baró
políticament més important de
Mislata.
Pedro Pablo Abarca de Bolea fou el
desé comte d'Aranda i baró de Mislata
i la Moreria, nom que encara hui con-
serva el centre històric de la ciutat.
Gran estadista de l'Estat espanyol, va
ser nomenat capità general de
València en 1763, ocupà la presidèn-
cia de Castella en 1766 i dirigí la polí-
tica de l'Estat impulsant importants
reformes il·lustrades, i es caracteritzà
per la seua animadversió a la Gran

Durant la conquesta
cristiana, Mislata era
una alqueria on 
Jaume I, fidel a la 
seua idea de llibertat
–que consistia en
l'accés a la propietat
de la terra– repartí
cases i terrenys.

19

Antiga estació del ferrocarril.

Carrer Major.

El limoner de Mislata.
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Bretanya i per ser l'artífex de l'expul-
sió dels jesuïtes d'Espanya.
En l'àmbit local, el comte d'Aranda
passà a la història per ser el creador
de la Carta de poblament en 1611, un
document que informa sobre la con-
cessió feta pel comte amb la finalitat
de realitzar una nova repoblació de la
vila. L'expulsió dels moriscos dos anys
abans deixà les zones rurals pràctica-
ment despoblades i els senyors, pro-
pietaris de la quasi totalitat de la terra
de Mislata, portaren llauradors de
llocs menys castigats, igual com en l'è-
poca de Jaume I, però en condicions
molt més degradants, com es detalla
en aquest document.
Per a concloure el repàs històric als

fets més destacats succeïts a Mislata,
és necessari referir dos últimes bata-
lles que tenien com a objectiu la pre-
sa de la gran ciutat i que la menuda vi-
la de Mislata. Per la seua situació
geogràfica, fou el bastió sobre el qual
les forces enemigues obtingueren l'è-
xit en la captura de la capital del reg-
ne. La primera d'elles, enmig de la
Guerra de la Independència, la prota-
gonitzà el general francés Suchet, que
establí el quarter de l'artilleria dins la
vila, entre Soternes i Campanar. 
I la segona i última d'aquestes grans
batalles ocorregué ja en temps mo-
derns, quan el general Martínez
Campos bombardejà València per a
sufocar la insurrecció cantonalista que

s'inicià a Cartagena. Una vegada més,
l'emplaçament lleugerament elevat de
la ciutat de Mislata serví perquè fora
elegida com a punt estratègic militar.

AGRICULTURA I INDÚSTRIA
D'altra banda, en la Mislata de l'època
moderna, una vegada superades totes
les lluites entre els distints pobladors,
els habitants s'assentaren i progressa-
ren en el seu mode de vida, que du-
rant segles i segles no fou un altre que
l'agricultura. Les primeres documenta-
cions històriques fan veure que al vol-
tant del segle XIII i següents la vinya
era el principal cultiu de la terra alta
del terme, i els cronistes més antics
diuen que el vi de Mislata tenia una
qualitat excel·lent, molt apreciada pel
mercat.
No obstant això, els principals cultius
de les terres de Mislata, almenys du-
rant els dos últims segles d'història,
eren els habituals d'una vila de l'horta
valenciana. El blat era, sens dubte, el
producte per excel·lència i el que ocu-
pava un nombre més gran d'hectàrees
cultivades, a més de constituir la prin-
cipal font de manteniment dels veïns
mislaters. A més del blat, però en me-
nor mesura, també era fàcil trobar a
Mislata camps de creïlles, cebes i tot
tipus de verdures (pimentons, cogom-
bres, tomaques...), que deixaren pas
més tard –ja en el segle XX– als horts

Pou del Quint.

Antic ajuntament, hui Casa de Cultura. Actual ajuntament.

Igual que en molts
altres municipis de
l'àrea metropolitana de
València, el pas del
temps anà llevant
terreny a les grans
planures d'horta i
l'agricultura deixà de
constituir la principal
activitat dels veïns de
la vila en favor de la
indústria.



DE CASA

D
E

 C
A

S
A

de taronja. Fins i tot hui, en els últims
vestigis de terra llaurada que encara
hi ha al terme municipal de Mislata, al
voltant de l'emblemàtic Pou del Quint,
s’hi veuen algunes plantacions desti-
nades al cultiu de verdures.
Igual que en molts altres municipis de
l'àrea metropolitana de València, el
pas del temps anà llevant terreny a les
grans planures d'horta i l'agricultura
deixà de constituir la principal activitat
dels veïns de la vila en favor de la in-
dústria. La fabricació de pell fou, sens
dubte, la primera de les activitats ar-
tesanals que aconseguí restar efectius
a l'agricultura. Com era molt habitual
en l'època, el gremi de fabricants de
pell es concentrava en un mateix ca-
rrer, el de Felipe Bellver, ple de tallers
de manufactura. 
Després de les pells arribà la fabrica-
ció, també de forma artesanal, de to-
ta classe de mobles fins al punt de
convertir-se en un dels grans sectors
de producció a principis del segle pas-
sat. I després d'aquestes concentra-
cions gremials que ocuparen desenes
d'artesans de Mislata arribà el procés
industrial, del qual destacarem la ins-
tal·lació de tres fàbriques emblemà-
tiques: l'empresa de fabricació de
ventalls de José Pinar; la de Natra,
dedicada a la fabricació de xocolate i
derivats, ubicada en ple cor de Mis-
lata, a l'actual plaça del Músic Ramon
Ibars, i la fàbrica de paper de fumar
Payá que col·locà un bon nombre de
mislaters que ja no podien subsistir
amb els escassos beneficis que deixa-
va l'agricultura. 
Hui, a excepció de Payá, les grans in-
dústries també han desaparegut del
nucli urbà de Mislata i el sector servi-
cis és l’hegemònic. Una potent xarxa
de servicis sostinguda per un teixit de
més de 1.200 comerços i xicotetes em-
preses constitueixen en l'actualitat el
principal sector econòmic de la ciutat. 

PRESENT I FUTUR
Hui en dia, Mislata és el resultat de la
important transformació, sobretot ur-
banística, que ha viscut en els últims
anys. El pas del segle XX ha esborrat

de la memòria de molts habitants a-
quella imatge de poble de l'horta va-
lenciana que tenia en l'agricultura la
seua vida. Els camins, camps, alque-
ries i molins deixaren pas a les fàbri-
ques i construccions industrials, que
també han acabat sucumbint davant
l'avanç voraç del creixement urbanístic
residencial.
Mislata supera ja els 40.000 habi-
tants i ara lluita per desfer-se de l'eti-
queta de "ciutat dormitori" imposada
per la proximitat a la gran capital, de
la qual tracta d'aprofitar els innumera-
bles beneficis i de minimitzar els des-
avantatges de la proximitat. I un d’a-
quests grans beneficis són les
excel·lents comunicacions amb què
compta la ciutat, on la connexió amb
València gràcies al Metro ha servit per
a guanyar en vitalitat i fer més còmo-
da la vida dels seus ciutadans. Cada
dia, centenars de veïns arriben en uns
minuts al cor de la gran ciutat i tenen
a l'abast tot un univers de servicis. 
No obstant això, la dependència de
Mislata respecte del cap i casal, tot i
ser real, no és excessivament marca-
da, ja que la ciutat ha aprofitat també
aquests últims anys de creixement i
transformació per a crear unes moder-
nes infraestructures i una potent xarxa
de servicis, principalment comercials,
adaptades a les seues necessitats. Les
àmplies i noves zones verdes creades

han servit per a oxigenar en part la
ciutat i les noves infraestructures es-
portives, educatives i urbanístiques,
unides a una incessant activitat ludico-
cultural per a totes les edats, són les
apostes de Mislata per a adaptar-se
als nous temps. 
Finalment, no podem tancar aquest
article sobre la ciutat sense ressaltar
el que sens dubte és un dels seus
grans tresors, el de la seua ciutadania.
Mislata s'ha convertit en un autèntic
cresol de cultures on conviuen milers
de ciutadans arribats des de tots els
punts d'Espanya i de fora de les nos-
tres fronteres. Precisament aquesta
convivència multicultural és el punt de
partida d'un estrany sentiment de po-
ble que, si bé atén a persones de molt
diverses arrels, es reflecteix en un alt
nivell de participació en la vida social
del municipi. Les moltes festes que se
celebren en la ciutat al llarg de tot
l'any –la màxima expressió de la qual
són les festes valencianes per excel-
lència, les Falles– així com el sorpre-
nentment nombrós moviment associa-
tiu inviten a pensar que la ciutat, a
pesar de guardar només unes poques
coincidències amb allò que fou en un
passat no molt llunyà, creu encara en
la virtut del progrés compromés i en la
convicció que és necessari evolucionar
sense deixar de mirar arrere i sense
perdre les senyes d'identitat. 
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Antiga Creu Coberta de Mislata. Actual Creu Coberta de Mislata.
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camp i l’horta acabe finalment degra-
dada i abandonada. El procés final ja el
coneixem: l’ajuntament acaba modifi-
cant el Pla General d’Ordenació
Urbana (PGOU) per a transformar zo-
nes agrícoles deteriorades en nous es-
pais d’habitatges i d’indústries. És el
peix que es mossega la cua. 
Si a això unim altres factors com el fet
que la Generalitat no ha creat una fi-
gura jurídica de protecció de l’horta, o
la construcció continuada de corre-
dors de transport d’alta capacitat (au-
tovies i vies fèrries), o l’envelliment
progressiu dels llauradors (el 40%
dels agricultors superen els 64 anys
d’edat) i la baixa rendibilitat econòmi-
ca d’un camp minifundista, tenim el
terreny adobat per a acabar amb un
dels espais agraris més singulars del
món. Manca també un pla comarcal
d’ordenació del territori que delimite i
protegisca clarament l’espai agrari,
tant per a la construcció de noves zo-
nes residencials com de vies de trans-
ports. De fet, les grans infraestructu-
res de comunicació estan cada vegada
més esquarterant el territori i creant
barreres. Entre 2001-05 l’Estat i la
Generalitat han planificat la construc-
ció 23 noves autovies i línies de ferro-
carril, entre d’altres el polèmic AVE.
En poc més de quaranta anys estem a

L’horta agrícola de la comarca de
l’Horta està cada vegada més

amenaçada. En quaranta anys, la su-
perfície de l’anomenat en altres temps
“jardí d’Espanya” ha retrocedit de ma-
nera alarmant. El Consell Valencià de
Cultura advertia en un dictamen de 8
de maig de 2000 que si es continua el
planejament urbanístic vigent en els
45 municipis de la comarca, l’horta
haurà desaparegut en menys de cin-
quanta anys. El mateix advertiment
han fet diversos especialistes de les
dues universitats públiques de Valèn-
cia. Un futur poc prometedor per a un
dels sis espais d’horta viva existents
encara a la Unió Europea.
Les causes del setge a l’horta són múl-
tiples. La principal, la pressió urbanís-
tica que exerceixen la gran majoria
dels municipis de l’àrea metropolita-
na. Hi ha una tendència excessiva dels
ajuntaments a requalificar sòl rústic
com a sòl urbanitzable (industrial o re-
sidencial). Una pràctica que de vega-
des no respon al creixement real de la
població i la indústria. 
Eixa possibilitat de modificar els plans
urbanístics per a convertir zona agríco-
la en urbanitzable ha estat aprofitada
pels especuladors, els quals no dub-
ten d’anar comprant horta protegida
als llauradors per a que no cultiven el

L’horta, un patrimoni
en perill d’extinció
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Entre 1956 i 1999 s’ha
reduït a la meitat la
superfície d’horta
agrària de l’Horta. 
La pressió
urbanitzadora dels
municipis i la negativa
de la Generalitat 
a crear una figura 
de protecció, estan
posant en perill la
preservació de l’horta,
un paisatge que sols
trobem en altres cinc
llocs d’Europa. 
Els moviments
ciutadans que des des
1980 han estat
reivindicant la
conservació de l’horta
han fracassat davant
un front urbanitzador
depredador que confon
el progrés amb 
el ciment. Això fa
necessari un pacte
social i polític per 
a la preservació de
l’horta si volem impedir
la seua desaparició.

FRANCESC MARTÍNEZ

Antiga cebera decorant una rotonda.
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punt d’eliminar una horta que han
anat fent els llauradors valencians en
més de 1.500 anys. Les xifres sobre la
regressió de l’horta (com les que
aportem en les gràfiques adjuntes) no
són massa esperançadores sobre el
futur d’aquest paisatge. 

PACTE SOCIAL PER L’HORTA
Davant de tot açò, cal un pacte social
i polític per a protegir l’horta. Tanma-
teix, la classe política i econòmica (lle-
vat d’escasses excepcions) no aposten
pel proteccionisme de l’horta, fins al
punt de què han fet fracassar totes les
iniciatives de la societat civil per a fre-
nar el setge d’aquest espai agrari.
Diversos moviments ciutadans i ecolo-
gistes sorgits a partir de 1980, com
ara l’Associació d’Amics de l’Horta, la
Coordinadora per la Defensa de
l’Horta i la Coordinadora Per l’Horta,
entre d’altres, no han pogut frenar la
depredació de l’horta. L’últim d’a-
quests moviments són les més de 500
associacions ciutadanes de l’Horta
que lluiten contra el traçat de l’AVE en
la comarca, entre les quals es troba la
Fundació de l’Horta Sud. 
Però malgrat que milers de ciutadans
han manifestat repetides vegades la
seua oposició ferma a la desaparició
de l’horta, els poders públics no se
n’han fet ressò. El cas més paradig-
màtic d’aquest front urbanitzador ha
estat el rebuig per part de la Genera-
litat de la Iniciativa Legislativa Popular
(ILP) per a la Protecció de l’Horta.
Aquest moviment, promogut per la
Coordinadora Per l’Horta, va recollir
117.842 signatures, un nombre més
que suficient per a dur la ILP a les
Corts Valencianes i aprovar una llei de
protecció. Però al novembre de 2001
el Partit Popular va impedir el debat a
les Corts d’aquesta ILP. Aquesta ini-
ciativa legislativa pretenia un pacte
social per l’horta i, entre d’altres co-
ses, proposava mesures per a la re-
conversió de l’agricultura per a fer-la
rendible econòmicament, així com l’a-
provació d’un pla d’ordenació del te-
rritori que creara una figura de parat-
ge protegit de l’horta. 

Els objectius de la ILP no són una ente-
lèquia, s’inspiren en algunes de les fór-
mules de gestió que funcionen hui al
Parc Agrari del Baix Llobregat, situat al
sud de Barcelona. Aquest parc integra
des de 1998 unes 2.700 hectàrees pro-
tegides d’horta de 14 municipis. El Baix
Llobregat és una comarca metropolita-
na amb més de 750.000 habitants, una
de les zones més industrialitzades de
Catalunya i amb més pressió urbanísti-
ca. Però la diferència amb l’horta del
Baix Llobregat i la de València és que la
primera està protegida, és a dir, no s’hi
pot urbanitzar en ella, sols cultivar. Això
s’ha aconseguit declarant la zona parc
agrari protegit per llei de la Generalitat
catalana, tot creant un consorci de ges-
tió format per institucions i associa-
cions de llauradors i consumidors, que
han aconseguit conservar l’horta i alho-
ra fer-la rendible per als agricultors. 
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USOS DEL SÒL EN LA COMARCA DE L’HORTA (L’Horta Nord, València i L’Horta Sud)

ANY 1956 (Font: estudi del Geògraf Francesc Tortosa)

Superfície urbanitzada: 14%
Superfície cultivada: 80%, de la qual el 33% del sòl (20.885 ha.) era horta.
Superfície forestal i Alfufera: 6% 

ANY 1999 (Font: informe del Sector Agrario Valenciano de 1999)

Superfície urbanitzada: 33,43% (21.000 ha)
Superfície cultivada: 58,06% (36.465 ha)
Secà: 7% (2.555 ha)
Regadiu: 93% (33.910 ha): 10.228 ha cultiu horta, 21.608 cítrics, 4.629 guaret
Parc natural de l’Albufera: 4,51%
Sòl forestal: 3,25%

HORTA CULTIVADA AL TERME MUNICIPAL DE VALÈNCIA (Consell Agrari Municipal de València 2003)

Any 1990: 4.500 ha.
Any 2003: 2.015 ha (ha disminuït un 60%)

Alqueria Moret

Si és possible crear una horta protegi-
da al Baix Llobregat, per què no a
València? Lluny d’emular l’exemple
català, ens estem aïllant radicalment.
València capital que hauria de ser l’e-
xemple per a la resta de municipis de
l’Horta continua expandint-se a costa
de l’horta, amb la complicitat escan-
dalosa de la Generalitat. Dos exem-
ples recents. El passat abril l’Ajun-
tament de València va aprovar una
revisió del PGOU que permet construir
en zones d’horta de la capital, que
afecta unes 120 hectàrees, entre d’al-
tres, la zona pròxima a l’Oceanogràfic
de la Ciutat de les Ciències.
També, al març d’enguany, la Conse-
lleria de Territori i Habitatge va apro-
var un decret que autoritza construir
en les pedanies de València situades al
Parc Natural de l’Albufera, en total
13,58 hectàrees. 
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ball, vocabulari, costums... hui histò-
rics, que han servit per a conformar
aquest espai. 

UN VALOR PAISATGÍSTIC. Com a resul-
tat d’aquest procés històric, entre
altres, s’ha produït un paisatge espe-
cífic amb característiques pròpies. Un
tipus de paisatge que, a més de ser
una senya d’identitat, correspon a una
tipologia escassa a Europa, com
assenyala l’informe DOBRIS de
l’Agència Europea de Medi Ambient
(1998), que només identifica altres 5
espais semblants a l’Horta valenciana
a tot Europa (un més a Espanya –la
Vega del Segura– i quatre més a la
resta d’Europa).

UN VALOR COM A PATRIMONI ARQUI-
TECTÒNIC I D’OBRA CIVIL. Aquesta cultu-
ra ha produït tot un conjunt d’ele-
ments construïts. Entre ells edificis
com les alqueries o les cases de camp,
però també molts altres associats a
l’activitat agrícola com els molins, les

guladora del procés d’Ordenació i
Protecció de L’Horta de València com
a espai natural protegit, l’Horta acu-
mula els següents valors:

UN VALOR CULTURAL. L’Horta serveix
de receptora per a una activitat essen-
cialment humana. L’Horta és el resul-
tat de l’activitat de les persones, dels
valencians i valencianes que han viscut
i viuen de l’Horta. De la saviesa que
han anat acumulant al llarg dels anys i
els segles sobre l’activitat agrícola que
els serveix o els ha servit de manteni-
ment i tots els elements generats
entorn d’aquesta activitat. L’Horta és
una cultura i una cultura encara viva i
un signe d’identitat de la personalitat
valenciana.

UN VALOR HISTÒRIC. La cultura i l’es-
pai de l’Horta és el resultat d’una evo-
lució històrica de molts anys i segles,
la qual ha deixat una llarga llista d’e-
lements com ara construccions d’ar-
quitectura i d’obra civil, eines de tre-

L’Horta de València és un paisatge
singular que es localitza a l’entorn

periurbà de l’àrea metropolitana de
València. De fet, València és una ciutat
mediterrània de fundació romana que
es localitza en una planura litoral. En
el seu entorn pla ha hagut llacs i mar-
jals i secans. Dels primers encara
queda l’Albufera i els arrossars. A les
marjals i a les marjals aterrades s’ha
practicat des de sempre l’agricultura.
L’Horta, fins ara, ha envoltat la ciutat
de València i tots els nuclis urbans
dels 44 municipis del seu entorn me-
tropolità. 
Aquest espai, sentit com a patrimoni
propi per la ciutadania valenciana,
reuneix un conjunt de valors diversos
que el converteixen en un espai com-
plex i molt particular, producte de la
saviesa acumulada per moltes genera-
cions. Tal com es diu en la Memòria
de la Iniciativa Legislativa Popular que
presenta la Proposició de Llei Re-

L’Horta de València:
entre la burla i el mite
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JOSEP LLUÍS MIRALLES I GARCIA

Professor de la Universitat Politècnica de València

Taller de reparació de Carros a Catarroja, un vell ofici lligat a l’horta.

L’Horta, fins ara, ha
envoltat la ciutat de
València i tots els
nuclis urbans dels 44
municipis del seu
entorn metropolità. 
Reuneix un conjunt de
valors diversos que el
converteixen en un
espai complex i molt
particular, producte de
la saviesa acumulada
per moltes generacions.
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torres.  I també una obra civil d’engi-
nyeria hidràulica integrada per les
sèquies, sénies, partidors, etc.

UN VALOR AGRÍCOLA. Atés que les
característiques edàfiques fan d’a-
quest sòl un bé material i un recurs
natural molt escàs. De fet, segons la
Generalitat Valenciana mateixa, no-
més hi ha un total del 3,9% de sòl
de màxima capacitat agrícola (capa-
citat agrològica del sòl tipus A) al
País Valencià. Això signifiquen unes
88.000 ha de les 2.235.500 ha. de
territori valencià. Aquestes 88.000
hectàrees es reparteixen principal-
ment entre la Vega Baja del Segura i
l’Horta de València.

UN VALOR ECONÒMIC. Malgrat les
dificultats de rendibilitat monetària de
l’activitat agrícola d’aquest espai, no
deixa de ser evident la seua potencia-
litat econòmica. 

Són molts els autors que han tractat
sobre aquest espai, com Carmen Biot,
Manuel Díaz i Francisco Galiana, Josep
Lluís Miralles i Mara Cabrejas i Ernest
García, entre molts altres. I també s’ha
estudiat en molts seminaris, com ara el
Seminari sobre l’Horta de València,
celebrat al si de les Jornades per
l’Horta del 10 al 14 de maig de 2000
a Bonrepòs i Mirambell, organitzat per
la Plataforma per un Cinturó d’Horta i
la Fundació Valacastell, del qual només
estan publicades les conclusions en la

revista La Roda del Temps juntament
amb el Dictamen del Consell Valencià
de Cultura sobre la conservació de
l’horta.

MOVIMENT CIUTADÀ
A més a més, de manera extraordinà-
ria, València ha viscut un procés parti-
cipatiu en la població per a la seua
protecció. El primer moviment ciutadà
relatiu a la protecció de l’horta es ge-
nera en el període de 1978 a 1984,
en l’època de la transició política a la
democràcia. El motiu va ser el rebuig
del projecte de III Cinturó de Ronda
del Pla Arterial de València, una auto-
pista de ronda que suposava la des-
trucció d’una gran superfície d’horta
en plena producció. En 1980 es va
crear l’Associació d’Amics de l’Horta
com a instrument legal del moviment.
Aquest moviment va aconseguir para-
litzar la construcció d’eixa autopista.
Amb l’arribada de la democràcia en
1978, les esperances d’una major ra-
cionalitat es depositaren en el nouvin-
gut sistema i la predisposició dels
nous governants.
Però en pocs anys, els nous gover-
nants rellançaren els vells mites que
identificaven el progrés amb més in-
fraestructures, que significaven la des-
trucció d’un patrimoni ambiental en
contínua degradació. “Era el preu del
progrés”, argumentaven els gover-

nants. Així, en l’exposició pública del
nou planejament urbanístic, el Pla
General de València, realitzada en
1987-1988, reapareix de nou el III
Cinturó de Ronda i el creixement ur-
banístic desmesurat. Sorgeix alesho-
res de nou el moviment ciutadà en el
període de 1987 a 1992 contra el
nou pla i els projectes recuperats del
passat. El moviment s’agrupa entorn a
l’anomenada Coordinadora per la
Defensa de l’Horta. La darrera inter-
venció d’aquest moviment fou la inter-
posició en 1992 d’un recurs conten-
ciós contra el projecte de canalització
del barranc del Carraixet pel fet de no
disposar d’un estudi d’impacte am-
biental. El contenciós es va guanyar
per sentència del Tribunal Suprem,
que va declarar nul de ple dret l’acte
d’aprovació del projecte en 1997
quan les obres ja havien finalitzat.
En juny de 1998 es declaren d’urgèn-
cia les obres del III Cinturó de Ronda i
de nou sorgeix un moviment en contra
per tercera vegada que paralitza tam-
bé l’intent a començament del 2000.
En aquesta tercera ocasió el moviment
s’agrupa entorn de la Plataforma per
un Cinturó d’Horta.

PROPOSTA DE LA ILP PER L’HORTA
Ara bé, ja en aquesta ocasió s’adver-
teix per simple observació directa com
l’horta està desapareixent sistemàti-
cament de manera generalitzada i que
no es tracta tan sols de projectes sin-
gulars. Així, després d’un debat intens,
s’adopta la decisió de promoure una
iniciativa legislativa popular per la pro-
tecció de l’horta. La proposta gira al
voltant de cinc plantejaments bàsics:

Moratòria d’actuacions urbanís-
tiques i de tot tipus. Amb l’objectiu
de paralitzar el procés sistemàtic de
destrucció de l’Horta que s’està pro-
duint a causa de la forta expansió ur-
bana en tots els municipis. És una me-
sura cautelar habitualment usada en
els processos de planificació urbanísti-
ca, amb un termini d’un any màxim per
a la delimitació de l’àmbit de protecció
i un any més per a finalitzar i aprovar
el Pla d’Ordenació del Territori.

1.
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Una nova amenaça: obres de l’AVE 
a Torrent.

En pocs anys, els nous
governants rellançaren
els vells mites que
identificaven el progrés
amb més
infraestructures, que
significaven la
destrucció d’un
patrimoni ambiental en
contínua degradació.
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trastar 53.000 firmes, de les quals es
validaren unes 51.000. La majoria de
les firmes corresponen a votants de
l’entorn metropolità de València, fet
que suposa aproximadament un 10%
del cens electoral.
La magnífica resposta ciutadana a a-
questa iniciativa legislativa popular a
favor del paisatge de l’Horta, sentit
com a propi, no va tindre una respos-
ta adequada per part dels dos princi-
pals partits polítics en el Govern i en
l’oposició en les Corts Valencianes. El
novembre del 2001 tingué lloc la ses-
sió de les Corts Valencianes per a trac-
tar l’admissió a tràmit de la proposició.
El Govern valencià del PP realitzà un
informe preceptiu a les Corts, amb
majoria del PP, en el qual manifestà la
disconformitat a tot el text íntegre,
amb totes les propostes plantejades
sense excepció, motiu pel qual sol·lici-
tava a les Corts que admeteren a trà-
mit la proposta, és a dir, que no pas-
sara a debat parlamentari i que es
rebutjara íntegrament el text.
El principal partit de l’oposició, el
Partit Socialista, va defendre el procés
de participació ciutadana però no les
propostes. Un diputat –i alhora alcal-
de d’un municipi de l’Horta on està
prevista una de les majors operacions
immobiliàries (100 ha) amb la trans-

de l’horta només podrà existir si s’a-
consegueix una activitat agrícola ren-
dible compatible amb el paisatge, una
activitat de la qual puga viure digna-
ment el llaurador.

Equidistribució de càrregues i
beneficis derivats de la sostenibili-
tat. Finalment es planteja la compen-
sació als municipis i als particulars,
que assumeixen el cost de manteni-
ment dels elements de capital natural
a conservar i dels serveis ambientals
(tot incloent-hi els culturals) derivats.
El text de la proposició es va redactar
aproximadament a l’estiu del 2000.
Abans ja hi havia algun treball previ i
pel setembre-octubre es finalitzà el
text i passà a un període de consulta i
revisió. Finalment, la proposició de llei
es va fer pública el 19 de desembre
del 2000 al Paranimf de la Universitat
de València-Estudi General. Es va pre-
sentar en la Mesa de les Corts
Valencianes el 19 de gener del 2001.
El 19 de febrer es va rebre la notifica-
ció oficial d’admissió de la proposició
que donà pas al període de quatre
mesos per a la recollida de signatures.
El període de recollida de firmes va
acabar el 19 de juny del 2001, amb
un total de 117.842 firmes entrega-
des a l’Oficina del Cens Electoral per a
ser contrastades. Només es van con-

5.

Pla d’Ordenació del Territori. La
proposició aprofita la legislació am-
biental vigent que preveu la figura de
paisatge protegit, pensada justament
per a espais com l’horta amb impor-
tants valors ambientals però també
amb un caràcter antròpic de manera
que és necessari el manteniment de
les activitats humanes que generen el
paisatge que es vol protegir. 

Identificació del capital natural
i la seua gestió. És un dels aspectes
innovadors de la proposta. Tot apli-
cant la idea de sostenibilitat, es plan-
teja identificar de manera justificada
els elements del capital natural que
s’han de traslladar a les generacions
futures. Aquest capital és una herèn-
cia generacional. La seua transmissió
és un interés col·lectiu a mitjà o llarg
termini. És per això que s’estableix la
constitució d’un Consell Assessor de
l’Horta de València amb l’objectiu de
garantir la transmissió d’eixe capital
natural a les futures generacions. El
Consell està constituït por persones
independents del poder polític (habi-
tualment condicionat per naturalesa
pròpia a canvis conjunturals i, molt so-
vint, a interessos de partit marcats
pels períodes electorals).

Reconversió de l’agricultura i
rendibilització. El paisatge periurbà

4.

3.

2.

La magnífica resposta
ciutadana a aquesta
iniciativa legislativa
popular a favor del
paisatge de l’Horta no
va tindre una resposta
adequada per part 
dels dos principals
partits polítics 
en el Govern 
i en l’oposició 
en les Corts
Valencianes.

La urbanització no para. Construcció de noves vivendes a Catarroja.



ACTUALITAT COMARCAL

A
C

T
U

A
L

IT
A

T
 C

O
M

A
R

C
A

L

27

N
ú
m
. 2

0
, P

r
im

e
r
 s

e
m
e
s
t
r
e
 2

0
0
4

Cartell de la coordinadora Per l’Horta.

formació de terrenys d’horta– assumí
la defensa de la postura socialista. El
seu discurs va resultar totalment con-
tradictori.

URBANITZACIÓ SENSE LÍMITS
Ens trobem així en una situació amb
un discurs oficial a favor del medi am-
bient i unes actuacions de fet a favor
de la urbanització sense límits del te-
rritori. Tot això en contra de les pro-
postes especificades en l’Estratègia
Territorial Europea, i en contra del
Conveni Europeu del Paisatge (Flo-
rència,  2000) firmat per Espanya tot
i que ambdues declaracions no són
vinculants per als estats membres de
la UE. D’altra banda, aquesta expe-
riència ha deixat palés un gran dèficit
democràtic ja que resulta difícil d’en-
tendre per què un parlament demo-
cràticament elegit nega el debat a una
proposta firmada per 118.000 ciuta-
dans.
En aquell moment, el PP va emparar
la seua postura en l’aprovació d’un
text alternatiu dins la nova Llei d’or-
denació del territori i sòl no urbanitza-
ble, una de les tantes promeses
d’Eduardo Zaplana en 1995. Aquesta
alternativa va consistir a introduir en
la proposta de llei d’ordenació del te-
rritori i sòl no urbanitzable que s’esta-

va redactant la redacció futura d’un
Pla d’Acció Territorial de l’Horta i una
ambigua moratòria sobre un indeter-
minat espai de l’horta. La llei es va
portar a les Corts a la darreria de l’any
2002 i mai no es va aprovar. Després
de les eleccions de maig del 2003, el
Partit Popular torna a guanyar la ma-
joria absoluta, cosa que significa que
la majoria dels ciutadans valencians
accepta i aprova els comportaments
demostrats i no els dóna importància.
El mateix Partit Popular sorgit de les
eleccions abandona la llei presentada
a les Corts per ell mateix i elabora un
nou text l’estiu del 2003 perquè siga
tramitat en les Corts. En el nou text
desapareix qualsevol al·lusió a l’Horta.
Mentrestant, els processos d’urbanit-
zació sistemàtica de l’Horta per part
de pràcticament tots els municipis de
l’àrea metropolitana continuen. I els
processos destructius derivats de l’e-
xecució de grans infraestructures, com
l’AVE, també. Igualment, al llarg d’a-
quest temps es comprova que els ins-
truments clàssics de protecció esdeve-
nen inoperants per als objectius de la
sostenibilitat, ja que els espais es pro-
tegeixen, administrativament, fins que
es desprotegeixen i s’urbanitzen per la
demanda del mercat o la pressió de
les immobiliàries. Ni els instruments

actuals ni l’organització administrativa
actual serveixen per a garantir la sos-
tenibilitat.
No és agosarat pensar que la batalla
de la protecció de l’horta és la batalla
per la sostenibilitat social, econòmica
i ambiental de la nostra societat.
L’Horta representa un recurs clara-
ment necessari per a cobrir l’emprem-
ta ecològica que la nostra societat va-
lenciana genera en contra d’una
ignorància massificada més pendent
dels guanys immediats que d’assegu-
rar el futur.
La història de la Iniciativa Legislativa
Popular per a la protecció de l’Horta
és la història de la contradicció entre
la burla protagonitzada per unes insti-
tucions que cada dia serveixen menys
als valors de la democràcia i la soste-
nibilitat i el mite de l’Horta que repre-
senta el manteniment d’uns recursos
naturals que cada dia més són neces-
saris per a mantindre la nostra quali-
tat de vida social. Una versió actual de
la dialèctica històrica entre els interes-
sos individuals de guanys immediats i
els interessos col·lectius de garanties
per al futur. 

Ens trobem 
en una situació 
amb un discurs oficial 
a favor del medi
ambient i unes
actuacions a favor 
de la urbanització
sense límits 
del territori.

Els cítrics també estan assetjats.

L’horta de l’Albufera també està 
amenaçada.



de l’Horta Sud ha estat Picanya, que
no debades en 2004 commemorava
el 25é aniversari en ser el primer po-
ble del País Valencià a demanar l’o-
bertura del procés autonòmic i el pri-
mer a batejar la seua plaça principal
amb el nom de plaça del País
Valencià. Motiu pel qual Picanya fou
nomenada “Honorable Vila”, el 1979,
pel Consell. Fet que resta lligat al seu
alcalde d’aleshores, Ciprià Císcar
Casabán, la figura triada en la Trobada
per a retre-li un homenatge. 
En una nova i feliç coincidència, com si
fos un nou “tour de force” de dates,
també en aquest curs se celebrava el
20é aniversari de la creació de la vi-
gent Llei d’Ús i Ensenyament del
Valencià, aprovada per les Corts
Valencianes el 23 de novembre de
1983, que posava fi a una situació de
subjugament del valencià que durava
vora 300 anys des del famós Decret
de Nova Planta de Felip V. I Ciprià
Císcar, com a conseller d’Educació i
Cultura en el moment de l’aprovació
de la citada Llei d’Ús i Ensenyament,
tingué un paper destacat en la seua
redacció i posada en funcionament. Es
tancava així una doble celebració, mo-
tiu de satisfacció per a tota la ciutada-
nia picanyera.
La festa de presentació de la Trobada,
el dia 24 d’octubre de 2003, tingué
lloc a l’IES de Picanya Enric Valor, es-
criptor i gramàtic relacionat amb Pi-
canya per la convocatòria per
l’Ajuntament i Edicions del Bullent del
Premi Enric Valor de narrativa juvenil.
Una festa amb nodrida participació
que incloïa un xicotet sopar, l’actuació
de la Bing Band de Llíria i els parla-
ments que ressaltaren la importància
d’un esdeveniment.

La Trobada de Picanya va celebrar el vinté aniversari de la Llei d’Ús i
Ensenyament del Valencià.

20 anys de luev

del 28 de març fins al 6 de juny, 17
Trobades Comarcals que són alhora la
gran festa de les escoles valencianes.
I tot açò, aquest gran esforç col·lectiu,
sense la col·laboració de l’adminis-
tració educativa valenciana represen-
tada per la Conselleria d’Educació i
Cultura. 
A la nostra comarca, l’Horta Sud, l’en-
titat que coordina aquest moviment
rep el nom de Guaix, una paraula que
designa el conjunt de brins que naixen
d’una mateixa tija, com en el cas de
l’arròs, un dels conreus tradicionals a
l’Albufera, part emblemàtica del nos-
tre territori comarcal. El guaix és, per
tant, un mot de força expressiva que
denota perfectament el sentit de grup
que ha d’empentar l’ús i l’ensenya-
ment de la llengua, perquè sense l’es-
forç i el treball de milers i milers de
valencians i valencianes difícilment a-
quest conjunt de brins arribarà a créi-
xer de forma esplendorosa omplint de
verd l’esperança del nostre poble.
Enguany, la localitat que ha organitzat
els múltiples actes de la 17ª Trobada

Les Trobades d’Escoles en Valencià
són avui, al País Valencià, la prin-

cipal manifestació social per defensar
i impulsar l’ús de la llengua pròpia. Un
esdeveniment que ha mobilitzat en
2004, de nord a sud del País, més de
170.000 persones entre escolars,
professorat, pares i mares per tal de
reivindicar més compromís amb el va-
lencià que porte a adoptar mesures
perquè tinga un ple ús social, que as-
segure els drets lingüístics de la po-
blació valenciana al mateix temps que
esdevinga un element de cohesió i
identificació col·lectiva. I és que la vi-
talitat de la llengua depén de la volun-
tat decidida del seus habitants.
Aquests eixos són els que promou
Escola Valenciana, la Federació d’As-
sociacions per la Llengua, que agrupa
22 entitats que a més d’accions com
ara el premi literari Sambori, amb la
participació de 54.000 estudiants, la
revista Sembra, l’elaboració de mate-
rials didàctics, l’organització del
Congrés de l’Escola Valenciana i d’al-
tres projectes, ha posat en marxa, des

La Trobada d’Escoles en Valencià 
a Picanya: un compromís
per la nostra llengua
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ció del valencià a l’escola, en una èpo-
ca difícil i fosca on la nostra llengua vi-
via temps de persecució i prohibi-
cions. A continuació, a la plaça del
País Valencià, s’inaugurà el mapa de
les comarques, record de la Trobada,
així com el cartell que recordava el
25é aniversari de la petició d’Auto-
nomia per l’Ajuntament de Picanya.
La Mostra de cinema i vídeo comarcal
per a estudiants de secundària, una
iniciativa pionera de l’organització d’a-
questa Trobada, es va celebrar el di-
jous 22 d’abril al Centre Cultural de la
localitat. La pel·lícula premiada era un
treball col·lectiu d’alumnes de l’escola
La Gavina de Picanya. Es pretén amb
aquesta mostra, que es desitja que
tinga continuïtat, motivar els alumnes
de secundària a acostar-se a les tècni-
ques audiovisuals en valencià. 

20.000 PERSONES
La festa grossa, el succés més espe-
rat, la gran Trobada comarcal de les
escoles en valencià de l’Horta Sud va
realitzar-se el diumenge 25 d’abril, dia
de la batalla d’Almansa, una de les
dues festes nacionals dels valencians i
valencianes, a la vila de Picanya. A les
10 h del matí alumnes, mestres, pares
i mares anaren arribant en un esclatant
dia primaveral, al Parc de Vistabella,
amb centenars de pancartes que lluïen
en una sola llengua els diferents noms
dels 65 centres educatius de la
comarca, als qual s’uniren diferents
moviments socials i reivindicatius com
Per l’Horta i la Plataforma contra la

Muralla de l’AVE. A les 10.30 h es do-
nà l'eixida a la cercavila amb la parti-
cipació dels grups de danses de la lo-
calitat i les bandes i colles musicals de
la comarca, que aviat ompliren de
gom a gom els carrers, places, racons
i avingudes. Grans globus, damassos i
cobertors, tabals i dolçaines, samarre-
tes i gorretes, donaven un aire festiu a
la reivindicació per la llengua que en
nom dels diferents alcaldes, alcaldes-
ses i polítics presents va dir Josep
Almenar, alcalde de Picanya: “Cal de-
manar un major compromís a l’admi-
nistració autonòmica perquè el pes
l’està portant l’escola”.   
20.000 persones, segons l’organitza-
ció i els diferents mitjans de comuni-
cació presents, participaren al llarg de
la Trobada en la cercavila, les danses,
la gran partida d’escacs gegant, els di-
versos contacontes, la gran paella per
a més de 1.000 persones, els espec-
tacles d’animació, les parades de lli-
bres, les taules d’associacions i enti-
tats... i sobretot els més de cent
tallers que col·lapsaren el Parc de les
Albízies i les dues avingudes laterals.
Un esdeveniment que ja forma part de
la nostra història, fita cabdal per a fu-
tures generacions, i que serà recordat
durant molts anys en aquesta que fou
la primera vila, i ara “Honorable Vila”,
a demanar l’autonomia i la llibertat
per a tot el poble valencià, perquè
com diu Joan Fuster: “No hauríem de
cansar-nos de repetir-ho: totes les lli-
bertats són solidàries”. 
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CONVENI PEL VALENCIÀ
Tot seguit, al mes de novembre, es va
signar per Josep Almenar, alcalde de
Picanya, per una banda i Diego Gómez
i Vicent Moreno com a representants
de la Federació Escola Valenciana, per
l’altra, el Conveni de Compromís pel
Valencià que tracta d’assumir pública-
ment i per escrit una sèrie de mesures
i accions destinades a impulsar l’estu-
di i l’ús de la nostra llengua en tots els
àmbits socials. El poble de Picanya,
una vegada més, ha estat pioner pel
que fa a la recuperació i protecció del
valencià, en un projecte que, a hores
d’ara, compta amb l’adhesió d’uns
seixanta ajuntaments i un centenar de
centres educatius.
L’acte d’homenatge a Ciprià Císcar va
obrir les activitats de la Trobada  a la
primavera. El 26 de març, i al Pavelló
Poliesportiu, una gentada de més de
1.000 persones es congregà al voltant
de la figura de Císcar, exalcalde de
Picanya i exconseller d’Educació i
Cultura. Toni Mestre, escriptor i perio-
dista, conduí l’acte que comptà amb
l’actuació del cor de les escoles de la
localitat que entonaren melodiosa-
ment la cançó “Un sabater de Pica-
nya”, himne oficial de la Trobada.
Andreu Alfaro, Diego Gómez i Josep
Almenar glossaren la personalitat de
Císcar en diferents vessants. Es pro-
jectà també un vídeo que recollia una
breu història del que fou alcalde de
Picanya i, finalment, el conegut grup
Al Tall va cloure l’animada festa.
El 21 d’abril s’iniciava el programa de
la setmana de la Trobada amb la inau-
guració a la Sala Municipal d’Exposi-
cions de les mostres “30 anys de pe-
dagogia Freinet al País Valencià” i
“Enric Soler i la revista Sembra”, que
feia un recorregut pel treball dels mes-
tres del Moviment Cooperatiu de
l’Escola Popular del PV. Aquesta mira-
da històrica  del que ha estat un mo-
del de pedagogia viva va anar a càrrec
del mestre Ferran Zurriaga, pioner als
anys seixanta de les tècniques de
l’Escola Moderna, com ara la imprem-
ta, el text lliure o la correspondència
escolar, que serviren per a la introduc-

El poble de Picanya ha
estat pioner pel que fa
a la recuperació 
i protecció del valencià,
en un projecte que, 
a hores d’ara, compta
amb l’adhesió d’uns
seixanta ajuntaments 
i un centenar de
centres educatius.

Cercavila de la Trobada.



GENT D’ACÍ

tals. Quina és la causa de tanta bar-
bàrie? 
La causa de fons és el masclisme, que
impregna tot el món i la nostra socie-
tat des de fa mil·lennis. El patró cultu-
ral que tenim és de subordinació de la
dona a l’home. És un problema de
mentalitat. Al nostre país això s’ha
agreujat per l’educació que ha inculcat
l’Església, que considera les dones
ciutadans de segona. En el tema del
matrimoni, l’Església tampoc no ens
ha fet cap favor, ja que ha inculcat la
submissió de la dona a l’home.  L’Es-
glésia està en contra dels anticoncep-
tius, del divorci i de l’alliberament
sexual de la dona, i fins i tot alguns
bisbes diuen que la violència de gène-
re és una conseqüència de la revolució
sexual. 
I com podem acabar amb aquest mal
social?
Canviant la mentalitat des de tots els
àmbits; el canvi de mentalitat no és
impossible, però és molt lent. Espanya
és un dels països amb un índex més
alt de violència de gènere, i una vio-
lència amb molta mort. Però cal tenir
en compte que hi ha altres tipus de

sabilitat. Crec que estar en el Govern
és bo, però no és suficient; la paritat
ha de fer-se en tots els esglaons de les
d’institucions. Hem d’anar més lluny. 
Però sembla que ara els partits estan
més sensibilitzats...
De moment, l’únic que els partits
tenen compromés és posar més dones
en les llistes i en els governs, però cal
ampliar-ho a tots els àmbits institucio-
nals. De fet, actualment les dones
ocupen sols el 32% dels càrrecs en
l’Administració pública i en les empre-
ses. Ací no hem canviat la Llei electo-
ral, la paritat és voluntària. A França,
per exemple, han modificat la Llei
electoral per a garantir la paritat real.
Les dones no volem llevar res a ningú,
sols volem participar. Crec que la so-
cietat és molt més democràtica i molt
més justa si la meitat de la seua
població -que són les dones- participa
en tot. És un balafiament de recursos
no comptar amb les dones, nosaltres
som la meitat de tot, d’allò que té de
bo i roí l’ésser humà. 
Durant 1997-2003 han sigut assas-
sinades a Espanya 288 dones pels
seus marits i excompanys sentimen-

Creus que el Govern paritari
espanyol és un pas decisiu cap a

la igualtat de la dona?
És un pas positiu, però encara queda
molt de camí per fer. Hi ha dones que
no volen que es reivindique la demo-
cràcia paritària perquè la consideren
una baixesa, creuen que es minusvalo-
rarà la dona com a professional. Crec
que totes les dones del Govern que
són ministres tenen una gran vàlua
professional, però la realitat és que les
dones no estem en igualtat de condi-
cions per a pensar que perquè esti-
guen preparades de seguida es com-
ptarà amb elles. Estic a favor de la de-
mocràcia paritària, però he de dir que
si no hagueren estat les dones des de
fa molt de temps reivindicant la parti-
cipació de la dona en les àrees de po-
der, hui José Luis Rodríguez Zapatero
no hauria fet un govern paritari. 
Per què no es compta més amb les
dones en els llocs de poder?
Per tal d’aconseguir la paritat has de
buscar, ja que històricament les dones
no hem estat en els circuits d’influèn-
cia. Ha d’haver voluntat política per a
col·locar les dones en llocs de respon-

Amàlia Alba, una de les veus més
destacades del feminisme valencià 
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FRANCESC MARTÍNEZ

Amàlia Alba.

Amàlia Alba és una de les veus més destacades del feminisme valencià.
Compromís social i lluitadora incansable per la igualtat dels drets de la
dona, són els trets que defineixen millor la seua personalitat. Vinculada
des de la Transició als grups d’alliberament de la dona, és actualment
presidenta de la Federació de Dones Progressistes (FDP) de la Comunitat
Valenciana. Fou una de les fundadores de la FDP de Paiporta, el seu poble
natal, i actualment compagina el seu treball en el Gabinet Psicopedagògic
Municipal de Picanya i l’Àrea de Personal de l’Ajuntament. Amàlia
reflexiona en aquesta entrevista sobre els reptes de la dona actual i
reivindica una llei integral contra la violència de gènere per tal d’acabar
amb un mal social que durant 1997-2003 s’ha cobrat la vida de 288
dones.
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violència contra les dones que no pro-
dueix la mort i que és molt nociva,
com ara la violència verbal i els mal-
tractaments físics. La violència de gè-
nere està impregnada en totes les
classes socials, no és exclusiva d’ho-
mes amb baix nivell cultural o famílies
desestructurades. 
Per què ara hi ha més violència de
gènere que no abans?
Ara no hi ha més violència de gènere
que abans, la diferència és que ara
s’ha trencat el silenci. Aquest és el salt
important que hem fet. Hi ha dificultat
per a eradicar aquesta violència per-
què és un problema de canvi de men-
talitat. El masclisme està instal·lat a
escala universal, és un patró basat en
les relacions de domini dels homes
sobre les dones. Però, què passa
quan la persona que ha estat sempre
subordinada diu fins ací hem arribat? 
Creus que la llei integral contra la
violència de gènere serà la solució al
problema o caldrà prendre altres
mesures? Què hi podem fer?
Podem fer moltes coses que no estem
fent. Cal destinar més recursos econò-
mics i humans, i crear protocols d’ac-

tuació eficaços. Tot el que es puga fer
s’ha de potenciar, com ara les polse-
res de teleassistència o els centres
d’acollida per a dones maltractades,
encara que són insuficients. Cal un
protocol clar d’actuació per tal que els
homes que no complisquen l’ordre
d’allunyament siguen empresonats
immediatament. I a les escoles cal
educar en la igualtat; això és bo per-
què pot trencar els estereotips i els
canvis de mentalitat masclista. 
No creus que hi ha molta dispersió
d’ordres que resten eficàcia contra
els maltractadors?  
Sí. Cal uniformitzar tot allò referent a
aquest tipus de violència que ara està
dispers i descoordinat. I això es pot
fer amb la Llei integral contra la vio-
lència de gènere. Les lleis són de com-
pliment obligat, i una llei integral obli-
garà a complir tots els protocols d’ac-
tuació en tots els àmbits implicats.
Però cal també augmentar el pressu-
post econòmic, la lluita contra la vio-
lència de gènere també és una qüestió
de diners. Amb una llei integral, queda
clara la importància de la violència de
gènere.
L’alliberament de la dona no arriba a
la casa?
El canvi social que ha tingut lloc és
important, la dona s’ha incorporat al
món laboral, i això és irreversible,
però continua el masclisme. No pre-

domina la mentalitat que cal compar-
tir les càrregues familiars. De fet,
segons una enquesta del Ministeri de
Treball, el nombre d’homes que assu-
meixen algunes de les labors de casa
no arriba al 10%. I a això cal afegir
que el temps que dedica la dona a
casa a l’atenció de menors i persones
majors és molt superior al de l’home.
Aleshores, on està la igualtat?
I com podem resoldre aquestes situa-
cions?
Els xiquets i xiquetes i les persones
majors no han de pagar la incorpora-
ció de la dona al treball. Si realment
volem avançar cal fer guarderies infan-
tils, centres de dia i professionalitzar
l’assistència a les persones majors.
Com que l’home no vol quedar-se a
casa ni compartir les tasques fami-
liars, la societat ha de posar en marxa
una xarxa assistencial adequada per a
menuts i majors.
Tampoc no està molt clara la des-
igualtat salarial entre homes i dones.
Hi ha també discriminació. El salari de
les treballadores espanyoles és entre
un 15 i 30% (segons oficis) més baix
que el dels homes. L’índex de desocu-
pació de la dona és el doble, i el 80%
dels contractes a temps parcial el
tenen les dones. La diferència és tan
gran que no t’ho acabes de creure. I
cal preguntar-se, això com és possi-
ble? I en això fallen els sindicats. 
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18 ANYS DE COMPROMÍS FEMINISTA

La Transició va significar la recuperació de les llibertats democràtiques anul·lades per la
dictadura franquista. Però no tota la ciutadania recuperava els drets a la mateixa veloci-
tat. Les dones continuaven sent discriminades en la vida social, política i econòmica, a
pesar que la Constitució i les lleis garantien la igualtat davant la llei. Enfront d’això va sor-
gir un moviment feminista que lluitava per aconseguir una major participació de les do-
nes. Aquesta necessitat portà a la creació l’any 1986 de l’Associació de Dones
Progressistes de la Comunitat Valenciana, a la qual ha estat vinculada Amàlia Alba des
dels inicis. Aquesta associació es va convertir en 1993 en la Federació de Dones
Progressistes (FDP) de la Comunitat Valenciana, quan es va integrar en l’organització es-
tatal del mateix nom. En aquest moviment feminista, Amàlia Alba ha treballat amb altres
dones destacades en la defensa de la igualtat de la dona, com ara Lourdes Alonso,
Begoña Gómez, Carmen Alborch, Isabel Donet o Emilia Barcena, entre d’altres.

Des dels orígens, els objectius de la FDP han estat clars:
Promoure la igualtat, llibertat, desenvolupament i pau per a totes les dones.
Defensar i desenvolupar els valors del feminisme, així com les idees de progrés i

benestar social.
Aconseguir la igualtat de drets d’oportunitats en tots els àmbits de la vida pública i

privada, fomentant la participació de les dones en la vida social, política i econòmica.
Instar els governs, institucions i forces socials a la posada en marxa de polítiques i

programes d’acció positiva.



CULTURA

sionisme, evoluciona cap a postures
pròximes a l’expressionisme i entra en
el moviment abstracte, fins que des-
emboca en una figuració de tipus
intimista.
Salomón Tárrega, nascut a Aldaia, és
el més propens a un expressionisme
dur. El seu temperament introvertit i
poc optimista el van encaminar per
aquesta senda, en la qual mostra un
paisatge fosc. També el paisatge i la
natura morta són els protagonistes de
l’obra d’Antonia Mir, nascuda a
Catarroja, que representa els àmbits
rurals més pròxims al seu entorn amb
la tendresa de qui contempla un món
en vies d’extinció. Antonio Tomás, de
Quart de Poblet, deixa constància de
la malaltia de la humanitat i la pintura
de Lola Planells és un motiu que li per-
met realitzar un viatge d’anada i tor-
nada al seu interior.
Altres artistes com l’escultor Alfonso,

que li correspon dins el panorama de
les arts plàstiques valencianes en la
segona meitat del segle XX.
El X Premi d’Investigació de l’Horta
Sud de l’any 2000 ha fet possible la
publicació d’aquest estudi, el qual ha
comptat amb el suport de la Caja de
Ahorros del Mediterráneo, de la
Fundación para el Desarrollo de
l’Horta Sud i amb l’ajuda dels dife-
rents ajuntaments de la comarca.
Vicent Boscà, president de l’Institut
d’Estudis Comarcals, ha qualificat
aquesta iniciativa com una interessant
elaboració d’un “llibre que servirà per
a fer-nos fruir de la bellesa i de la cre-
ació dels i de les artistes que han
arrancat d’aquesta comarca de
l’Horta Sud per a expressar al món
allò que som”.
El fet que el llibre siga un recull dels
artistes nascuts a l’Horta Sud fa que
l’esperit de la comarca estiga present
en les seues pàgines, ja que en les
obres dels artistes es barregen re-
cords d’infantesa, vivències o motius
que formen part de les seues vides,
etc.
L’art europeu i nord-americà també es
reflecteix en les obres dels artistes de
l’Horta Sud que han participat dels
ambients d’aquests països en els seus
viatges i estades per ciutats com
París, Roma o Nova York, on van ser
capaços d’assimilar els nous llenguat-
ges i il·luminar el seu particular uni-
vers estètic a partir d’aquestes apor-
tacions.

QUINZE ARTISTES DE RENOM
L’estudi mostra la trajectòria d’una sè-
rie d’artistes que s’expressen amb un
llenguatge figuratiu. En primer lloc tro-
bem Salvador Montesa, nascut a Pai-
porta, que desenvolupa una obra que
parteix dels pressupòsits de l’impres-

L’Institut d’Estudis Comarcals ha
editat un llibre que recopila les

tendències artístiques de la comarca
de l’Horta Sud. L’art i el patrimoni
sempre han estat un dels temes més
presents en l’estudi de la comarca,
però amb aquest treball les arts plàs-
tiques es presenten en la seua vessant
més actual. L’obra presenta un recull
d’artistes reconeguts, amb un treball
que s’ha anat consolidant i configu-
rant al llarg dels darrers 50 anys.
Pascual Patuel, llicenciat en Geografia
i Història per la Universitat de Valèn-
cia, en Història de l’Art per la Univer-
sitat Central de Barcelona i doctor en
Història de l’Art per la mateixa
Universitat de Barcelona, és l’autor
d’aquesta obra en què es destaca el
prestigi i els reconeixement dels artis-
tes de la comarca. Patuel ha dedicat la
major part de la seua labor investiga-
dora a l’anàlisi de l’art valencià de la
segona meitat del segle XX. En aques-
ta ocasió ha elaborat un mapa històric
de les principals aportacions de
l’Horta Sud en el context de l’art ac-
tual i ha situat aquest espai en el lloc

L’art actual a l’Horta Sud
L’Ideco edita un llibre que recull la trajectòria de 15 artistes de la comarca
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El X Premi
d’Investigació de
l’Horta Sud de l’any
2000 ha fet possible 
la publicació d’aquest
estudi, el qual ha
comptat amb el suport
de la Caja de Ahorros
del Mediterráneo, 
de la Fundación para
el Desarrollo de l’Horta
Sud i amb l’ajuda dels
diferents ajuntaments
de la comarca.
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desmaterialització de l’objecte artístic
en favor d’una major presència de la
idea que l’anima. Ací trobem Antoni
Debón, que investiga amb el color i re-
flexiona sobre els problemes de l’ho-
me actual mitjançant la seua pintura, i
Emilio Martínez que practica una es-
cultura de component lúdica i crítica
amb l’entorn social.

L’HORTA SUD, UN AMBIENT PER
A L’IMPULS DELS ARTISTES
Les iniciatives portades a terme per
distintes institucions han constituït un
autèntic caldo de cultiu per al desen-
volupament de l’art actual a la comar-
ca. Especialment en els últims anys, el
grau de conscienciació de les adminis-
tracions locals ha fet possible la posa-
da en marxa d’exposicions, premis i
intervencions artístiques.
Un col·lectiu d’ajuntaments organitzen
una exposició titulada Mostra Joves
Creadors de l’Horta amb la intenció
de possibilitar l’expressió de joves ar-
tistes de l’àmbit valencià.
L’Ajuntament de Manises va crear en
1972 el Concurs Nacional de Cerà-
mica de Manises, vinculat des del
principi al Museu Municipal. 
En 1992, la Comissió Organitzadora
decideix convocar la I Biennal Europea
de Ceràmica per a l’any següent. Amb
aquesta transformació de l’antic con-
curs es buscava convertir Manises en
la Ciutat de la Ceràmica, on es dona-
ven la mà la tradició artesana cente-
nària amb els desitjos de renovació
estètica en descobrir en la ceràmica
una font d’investigació i noves expe-
riències artístiques. 
A Torrent, la Sala d’Exposicions de la
Caja de Ahorros del Mediterráneo por-
ta avant una tasca molt fructífera des
de 1990, la qual ha permés donar a
conéixer a la comarca valenciana tota
una sèrie de facetes de l’àmbit nacio-
nal i internacional.
L’Ajuntament de Catarroja, per la
seua banda, convoca des de finals
dels anys 70 diverses edicions de cer-
tàmens anuals sota el nom genèric de
Premis Vila de Catarroja. Els premis
han anat evolucionant i en l’actualitat

presenten dues modalitats: Premi
Milagros Mir de Pintura i Premi Vila de
Catarroja d’Escultura.
A Alfafar, des del 1983, hi ha una ga-
leria municipal, la Galeria Edgar
Neville. Per les seues sales han desfi-
lat exposicions individuals o col·lecti-
ves, hàpenings, instal·lacions, repre-
sentacions, biennals de pintura,
esdeveniments tots ells de tall avant-
guardista.
A la Casa de la Cultura de Quart de
Poblet s’ha celebrat la Biennal d’Es-
cultura, la Biennal de Pintura o el Saló
Internacional de Fotografia. La sala
municipal també ha acollit periòdica-
ment exposicions escultòriques, de
gravat i performances.
L’Ajuntament de Mislata ha posat
també en marxa la Biennal d’Escultura
i la Biennal de Pintura. A Aldaia l’art
es presenta en forma d’intervencions
artístiques al si de la ciutat. L’objectiu
és millorar la imatge de la ciutat per
mitjà d’intervencions artístiques als
carrers, places, parcs, rotondes o fu-
tures zones urbanitzables. Hi tenen
lloc propostes plàstiques en l’àmbit de
l’escultura, muralisme, mobiliari urbà
avantguardista... Es tracta d’elements
amb referències al·lusives de caràcter
històric, poètic, lúdic o social amb la
intenció que els ciutadans identifiquen
aquests motius esteticosimbòlics i s’i-
dentifiquen amb ells.  

Martí Quinto o Calo Carratalà també
tendeixen a la figuració en les seues
obres, en què el paisatge, la quotidia-
nitat i el pessimisme estan presents.
Però a més de la figuració, en l’estudi
s’han inclòs autors que demostren
una tendència a l’abstracció. D’entre
ells destaquen l’escultor Miquel
Navarro, creador de l’escultura de la
Pantera Rosa; Vicente Ortí, que ha de-
dicat el seu quefer escultòric a la in-
vestigació de la figura humana feme-
nina, o Miguel Ángel Ríos que ha
evolucionat des del realisme social fins
a arribar a trobar la identitat actual en
l’àmbit del gravat i l’estampat.
A més, en el llibre hi ha un espai de-
dicat als artistes que han treballat el
conceptualisme. En ells s’observa una
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Les iniciatives 
portades a terme per
distintes institucions
han constituït un
autèntic caldo de 
cultiu per al
desenvolupament 
de l’art actual a 
la comarca.

“El Parotet”, escultura de Miquel
Navarro.



El Sopar Comarcal de l’Ideco 
va reunir a Alfafar el món de la 
cultura de l’Horta Sud

El passat 23 d’abril, Dia del Llibre,
es va celebrar a Alfafar el tradicio-

nal Sopar Comarcal organitzat per
l’Institut d’Estudis Comarcals (Ideco)
de l’Horta Sud. Una cita ja típica que va
reunir unes 200 persones del món de
la cultura i la política de la comarca. En
l’acte es va lliurar el Premi Quico Moret
de la Concòrdia a la Nostra Escola Co-
marcal de Picassent en reconeixement
als seus 30 anys d’ensenyament en va-
lencià, alhora que es va presentar el lli-
bre L’art actual de l’Horta Sud de Pas-
qual Patuel, professor de la Universitat
de València i especialista en arts plàs-
tiques de l’època contemporània.
L’acte, presentat per Alfred Ramos, va
comptar amb un nodrit col·lectiu d’ar-
tistes de la comarca, a més d’alcaldes,
membres del Col·lectiu Guaix, la presi-
denta de la Mancomunitat de l’Horta
Sud, Empar Navarro, el president de la
Fundació Horta Sud, Enric Martí, i al-
guns diputats nacionals; i com no, una
bona representació de la Nostra
Escola Comarcal encapçalada per la
seua directora, Imma López.
En primer lloc va intervindre l’alcalde
d’Alfafar, Emilio Muñoz, amfitrió de
l’acte, qui va donar la benvinguda als
assistents, tot destacant la importàn-
cia de l’IDECO com a institució que
“aporta noves vies de pensament i de-
bat en la comarca”. Tot seguit, es va
presentar el treball guanyador del
Premi d’Investigació de l’Ideco 2002

a càrrec dels seus autors, Jaume Sanz
i Francisco Javier Delgado, els quals
estan acabant un estudi sobre els
usos del sòl a l’Horta Sud.
A continuació, Pasqual Patuel explicà
les línies d’investigació del seu llibre
L’art actual de l’Horta Sud, Premi
d’Investigació de l’Ideco en una ante-
rior convocatòria, publicat per l’Ideco i
patrocinat per la CAM, la Man-
comunitat Horta Sud i la Fundació de
l’Horta Sud. La principal aportació de
l’obra, en paraules de l’autor, és “om-
plir algunes llacunes de l’art actual va-
lencià i ser una peça més dins de l’edi-
fici de l’art contemporani”. L’obra és
una acurada edició que recull la trajec-
tòria de quinze artistes contemporanis
de la comarca. L’autor divideix les arts
plàstiques actuals en tres tendències.
Així, en l’art figuratiu renovat trobem
els artistes Salvador Montesa, Salo-
món Tárrega, Antonia Mir, Antonio
Tomás, Lola Planells, Alfonso, Rafael
Martí Quinto i Calo Carratalá. En l’abs-
tracció, Patuel recull l’obra de José
Vento, Miquel Navarro, Miguel Ángel
Ríos, Vicente Ortí i José Sanleón. I fi-
nalment, els màxims representants de
la comarca en l’art conceptual: Antoni
Debón i Emilio Martínez.

PREMI QUICO MORET
La cultura continuà dominant la nit. Tot
seguit, Albert Taberner i Jaume So-
brevela (dos dels fundadors de la Nos-
tra Escola Comarcal) hi feren una in-
troducció sobre els valors d’aquest
centre pioner al País Valencià pel que
fa a l’ensenyament de la nostra llen-
gua. Una escola que enguany compleix
30 anys compartint aprenentatges, i
que s’ha caracteritzat pel seu caràcter
democràtic, arrelat al medi, el compro-
mís pel valencià i haver participat en
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Sopar de l’Ideco.

TOMÁS SANCHIS
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tots els moviments de renovació peda-
gògica. Són eixos valors els que l’han
fet mereixedora del Premi Quico Moret
2004, que va ser entregat pel presi-
dent de l’Ideco, Vicent Boscà, a la di-
rectora del col·legi Imma López.
Tot seguit va intervindre Empar Nava-
rro, qui va destacar els valors dels
premiats de la nit així com l’aportació
que ha fet l’Ideco des dels seu naixe-
ment, l’any 1982, pel que fa al des-
envolupament comunitari, potenciació
de la identitat comarcal i enfortiment
dels trets socials, culturals i econò-
mics de l’Horta Sud, uns objectius que
també comparteix la Mancomunitat i
pels quals treball la institució comar-
cal. La presidenta de la Mancomunitat
no oblidà alguns dels problemes ac-
tuals que pateix la comarca, com l’im-
pacte ambiental de l’AVE, i reivindicà
diàleg i consens entre el Ministeri de
Foment i els ajuntaments afectats per
a trobar una solució.
Va tancar l’acte Vicent Boscà. El presi-
dent de l’Ideco, a més de mostrar el
seu agraïment a totes les entitats col-
laboradores en les activitats i Premis
d’Investigació de l’Ideco, va destacar
els mèrits dels premiats d’enguany, tot
incidint en la gran contribució de la
Nostra Escola Comarcal en la norma-
lització de la nostra llengua. Boscà va
acabar demanant la complicitat de la
gent per a continuar fent comarca, que
no és més que apostar per un estil de
vida i per un futur amb garanties, per
un compromís amb el futur. “Fer i ser
comarca és no oblidar que volem ser
els protagonistes de la nostra història,
que volem aportar la realitat i el com-
promís individual de cadascú a la su-
ma total. Tant de bo aconseguim fer un
dia un futur regat amb la saviesa del
passat”, va concloure Boscà. 
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Quan era menut, Carlos Gómez a-
nava al poble veí de Massanassa

i jugava i ballava al pati de l’escola, on
se celebraven les festes de Sant Joan.
Aleshores ell no sabia que estudiaria
arquitectura i que acabaria sent l’ar-
quitecte d’aquest poble de l’Horta
Sud. Hui, amb el seu equip, ha acon-
seguit que l’edifici emblemàtic del po-
ble on va viure tantes històries d’in-
fantesa, el col·legi Lluís Vives, cobre
nova vida com a nova Casa de la Vila,
un lloc on conviuen en perfecta har-
monia les velles ornamentacions i els
materials més moderns.
L’Ajuntament de Massanassa pretenia
recuperar l’antiga escola, però també
millorar el seu entorn mantenint l’en-
cant de l’espai on tradicionalment se
celebren les festes populars. Així, es va
obrir l’antic pati del col·legi, tancat fins
aleshores amb una tanca de dos me-
tres. Amb la desaparició de la tanca
naixia una plaça pública on la vella es-
cola s’alça renovada al costat dels pous
de l’aigua. Ara el vianant pot gaudir de
la vista de l’edifici per on han passat
centenars de generacions d’escolars de
Massanassa i passejar entre les potes
del pou gran, un animal gegantí que ro-
man imponent al costat del seu com-
pany xicotet. S’ha retirat la tanca de
seguretat que envoltava el pou gran i
ara els curiosos poden mirar la panxa
a l’immens animal de ciment que em-
magatzemava l’aigua del municipi.
Durant les obres de condicionament
de la plaça es va descobrir sota l’em-
pedrat de l’antic pati un aljub de l’è-

poca àrab sobre el qual s’ha construït
amb una estructura ferma però de poc
pes una font que contribueix a la be-
llesa de la plaça i que, amb el cant dels
pardalets, compon l’ambient sonor de
la plaça central de Massanassa.
Un entramat de fusta i una il·luminació
especial a les nits acompanya els rajos
de la font on beuen els xiquets i les xi-
quetes que juguen a la plaça, com
tants altres jugaren al mateix lloc quan
era el pati de l’escola. 
Per recordar el recorregut que feia la
tanca ara demolida s’han col·locat
llums que apunten cap avant i a terra
i que dibuixen suaument el contorn de
la plaça. Dins del nou espai s’eleven
també alguns pins plantats pels esco-
lars fa desenes d’anys i que encara hui
ofereixen la seua ombra al caminant.
Alguns dels vells arbres han caigut,
però la major part encara es conser-
ven i ara se n’han plantat de nous.

MESTRES DE L’ESCOLA
Milagros Martínez, coneguda al poble
com Doña Milagros, va arribar des de
València a la població on va ser mestra
a la vella escola des de molt jove i ara
ha volgut viure ací també la seua jubi-
lació. Ella recorda molt clarament com
era l’edifici: “Tenia una porta d’entrada
a la part esquerra per a accedir a la
planta baixa on estaven les xiquetes, i
a la part de la dreta hi havia una altra
porta amb una escala per a pujar al pis
de dalt on aprenien els xiquets. Un co-
rredor i tres aules grans es distribuïen
en les dos plantes, grans finestrals i un
sostre de fusta completaven l’estructu-
ra de l’escola”.
Construïda durant la Segona Repúbli-
ca, l’escola va ser inaugurada el 14
d’abril del 1935. Aquest immoble ha
conegut des de la hissada de bande-
res amb el Cara al sol com a cançó
obligada fins a actuacions d’Al Tall o
Ovidi Montllor, i una infinitat de mes-

tres, conserges i escolars han passat
per les seues aules.
“L’edifici va rebre cada vegada més
alumnes i va començar a deteriorar-se.
A vegades teníem goteres i l’espai era
insuficient”, recorda Doña Milagros. A
causa del seu estat, l’escola es va bui-
dar i durant un temps va ser utilitzada
com a magatzem, període durant el
qual va patir un incendi que el va dei-
xar inutilitzable definitivament.
En un principi es va pensar de restau-
rar l’edifici perquè tornara a fer-se’n
un ús escolar, però la ubicació al cen-
tre del poble i la tradició de celebrar
en aquest espai la festa gran portaren
les autoritats municipals a destinar el
col·legi al nou ajuntament. 

PROJECTE DE RESTAURACIÓ
El 1996 es redactava el projecte de
restauració, i el 1997 començaren les
obres de rehabilitació integral de l’an-
tiga escola amb la subvenció de la
Diputació Provincial. Les obres s’exe-
cutaren en cinc fases. En la primera es
va rehabilitar l’estructura, es va man-
tindre el mur de la façana i s’enderro-
caren les particions interiors. A més es
va substituir l’estructura de la coberta
i es va rehabilitar tot el forjat de la pri-
mera planta.
En la segona fase es va transformar el
pati en plaça pública. En la tercera es
va rehabilitar el tancament exterior de
l’edifici i s’executen els paviments in-
teriors i els accessos a l’edifici. En la
fase següent s’instal·len els servidors
interiors i finalment s’acaba el projec-
te amb el mobiliari, telecomunica-
cions, sanejament i partició de l’inte-
rior de l’edifici amb panells de vidre.
Ara, amb les obres acabades i l’edifici
en marxa, el poble té una plaça públi-
ca on celebrar diferents actes lúdics i
culturals i un edifici funcional adequat
a les necessitats d’una localitat que
creix i avança en la modernitat. 
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Les Escoles Velles de Massanassa
renaixen per a obrir-se al poble
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Les escoles velles alberguen les 
oficines municipals.

CRISTINA VALERO TORTAJADA



PASSAT I PRESENT

L’Albufera conserva actualment tres ports amb una gran
vitalitat: el de Catarroja, Silla i el Palmar. Aquestes poblacions
mantenen encara comunitats de pescadors actives, les quals van

ser creades per privilegi reial l’any 1404 pel rei Martí l’Humà.
Fins a l’any 2002 a Catarroja les embarcacions del port es

lligaven al marge de la sèquia. Ara les coses han canviat: el port
ha estat reformat. S’ha construït un nou moll amb plataformes
de fusta i s’ha ampliat el canal a una distància de 730 metres,

tot eixamplant la part central per a ús de barques de vela
llatina. El nou port es va inaugurar el 19 d’abril de 2002, però
encara és una assignatura pendent de l’Administració eliminar la

greu contaminació de les aigües del port.

El Port de Catarroja
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