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El valencià constitueix la més peculiar senya d’identitat de la Comunitat Valenciana. La nostra llengua prò-
pia, reconeguda com a oficial a l’Estatut d’Autonomia i la Llei d’Ús i Ensenyament en Valencià (LUEV). A

pesar d’aquesta oficialitat, l’ús normal i sistemàtic de la nostra llengua és encara minoritari i de vegades ex-
cepcional. 
L’últim estudi sociolingüístic realitzat per la Generalitat sobre el coneixement i ús social del valencià (últimes
dades de 2001) revela que sols el 47,33% de la població de l’Horta parla valencià, una xifra un poc més al-
ta que la de 1986, que el parlava el 42,71%. Això amb fortes variacions entre els pobles situats al nord,
sud i oest de la comarca. L’Horta Sud és una de les comarques amb menys valencianoparlants, i això s’ex-
plica per l’alt contingent d’immigració de dins i fora del país que ha absorbit la nostra comarca en els últims
trenta anys. Malgrat açò, el percentatge de gent que llig i escriu en valencià a l’Horta és més elevat que en
1986. 
Aquestes dades constaten que la situació de la nostra llengua ha millorat pel que fa a la lectura i escriptu-
ra, però no a la parla. Una tendència que no s’allunya massa de la mitjana de la Comunitat Valenciana, on
sols el 48,9% de la població parla valencià, una xifra que es manté estancada des de fa vint anys. La cau-
sa d’aquest progrés en la lectura i l’escriptura es troba fonamentalment en l’avanç de la llengua en les es-
coles des de la implantació de la LUEV en 1983. Però tampoc cal llançar les campanes al vol en aquest as-
pecte, ja que s’ha desaccelerat el creixement de creació de línies d’ensenyament en valencià per part de la
Generalitat. De fet, encara són minoria els escolars que estudien valencià (actualment sols el 22%). Si és
manté aquesta progressió, ens caldrà un segle per poder arribar a la fita del 100% de l'alumnat, la qual co-
sa exigeix encetar un nou període amb nous projectes i noves idees.
Cal reconèixer que després de més de 20 anys de la Llei d’Ús, la nostra llengua no ha donat el pas de ser
una llengua familiar i col·loquial a vehicular, el seu ús social encara és escàs enfront l’hegemonia del caste-
llà. No hi ha un esforç decidit de la Generalitat per mantenir i potenciar el nostre patrimoni cultural més im-
portant, malgrat que de tant en tant fa campanyes de promoció, unes campanyes que responen més a cri-
teris de propaganda política que no a un interés real per trencar aquesta situació de llengua minoritària. La
Generalitat no està fent del valencià una llengua de prestigi i d’ús social. La normalització del valencià sols
s’ha projectat al món de l’ensenyament, no ha tingut continuïtat i complement a la resta d’àmbits. Aquesta
realitat ha estat reiteradament denunciada per la Federació Escola Valenciana, sindicats de l’ensenyament,
partits polítics i entitats culturals. Citem algunes de les causes:

La manca de referents: els representants polítics del Consell i les Corts Valencianes no s’expressen
habitualment en valencià.

La imatge deplorable de la TVV i actuacions polítiques dolentes (presidents castellanoparlants), no han
ajudat en res.

Continuen les pressions polítiques al món de la cultura i l’ensenyament, s’ha perdut l’interés per la
llengua i fins i tot l’accepció folklòrica volen que impregne la nostra identitat.

S’atia encara el “conflicte lingüístic”, que no és altra cosa que un conflicte polític promogut pels sec-
tors més conservadors.

Es subvenciona i es potència el secessionisme de la resta del domini lingüístic de la nostra llengua, i
s’ha buidat de contingut a l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Institucions representatives de la nostra comarca, com l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Horta Sud, Guaix o
la mateixa Fundació de l’Horta Sud, han manifestat repetides vegades que cal predicar amb l’exemple. La mi-
llor defensa que es pot fer del valencià és usar la llengua i projectar el seu ús social i prestigi, i no amb de-
claracions de bones intencions, amb fets. I fets són editar en valencià les revistes  “Papers de l’Horta” i “Pa-
pers Associatius de l’Horta Sud”, i fer en valencià la programació del Museu Comarcal Josep Ferrís March.
Assolir sostres de normalització reals i efectius en valencià, a més de l’aportació lloable que pot fer cada
col·lectiu i associació, requereix una major implicació de la Generalitat. És per tant, una qüestió de voluntat
política. Com deia Enric Valor, “la llengua és la sang del poble”, i com diu un refrany popular, “si mor la sa-
ba mor l’arbre, si mor la cultura mor el poble”. 
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a l’Horta

EDITORIAL

La salut del valencià 
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LA FUNDACIÓ

La Fundació Horta Sud ha aprovat
el pressupost anual de 2005 de

despeses i programes amb un total de
41.857 euros, xifra que representa un
augment d'un 5% respecte de l’any
passat. El projecte pressupostari, rati-
ficat per l’assemblea de la Fundació,
arreplega l’execució dels programes
propis de la Fundació que són el Mu-
seu Comarcal de l’Horta Sud, l’edició
de les revistes Papers de l’Horta i Pa-
pers Associatius de l’Horta Sud, així
com els programes de cursos i sub-
vencions a associacions de la comarca
i ONG que realitzen activitats interas-
sociatives comarcals o bé de solidari-
tat internacional.
Per a enguany, la principal novetat se-
rà l’edició d’un llibre que recollirà els
articles dels 20 pobles de la comarca
publicats en Papers de l’Horta. Així
mateix, la Fundació continuarà l’ela-
boració del treball d’investigació “Po-
líticas sociales municipales de l’Horta
Sud: lo global pasa por lo más próxi-
mo”, un treball coordinat pel profes-

sor de la Universitat de València Anto-
nio Ariño i que serà també publicat.
Pel que fa al Museu Comarcal, hi ha
previst continuar el cicle la peça i el
plat del mes, així com els itineraris pel
patrimoni cultural i natural de la co-
marca, així com exposicions sobre ofi-
cis artesanals de la comarca, a més de
la Mostra de Joves Creadors de l’Hor-
ta, el II Concurs de Pintura Ràpida Ciu-
tat de Torrent i el II Concurs de Foto-
grafia sobre la dolçaina.

RECURSOS ASSOCIATIUS
D’altra banda, la Fundació continuarà
els seu programa Centre de Recursos
Associatius, que inclou formació per a
associacions amb professors especia-
litzats. Es faran als municipis de Pai-
porta, Torrent, Benetússer, Catarroja,
Picassent, Aldaia i Picanya. També hi
ha prevista la Jornada de Convivència
d’Associacions de l’Horta Sud, en la
qual es facilita el contacte i intercanvi
informatiu entre les associacions. A
més a més, la Fundació, en col·labo-

ració amb la Caixa Popular, manté el
seu programa d’ajudes a les associa-
cions mitjançant subvencions a activi-
tats que fomenten l’interassociacionis-
me comarcal. 
Un altre dels programes emblemàtics
de la Fundació és el de Solidaritat In-
ternacional, mitjançant el qual la Fun-
dació concedirà a finals d’any 4.500
euros a diverses ONG que des de la
comarca treballen en projectes de co-
operació amb l’anomenat Tercer
Món.

RENOVACIÓ DEL CONSELL 
EXECUTIU
D’altra banda, l’assemblea de la Fun-
dació ha renovat alguns dels membres
del Consell Executiu, ja que ha conclò
el temps màxim que els estatuts de la
Fundació permeten als components
del Consell. Així, hi ha dos membres
nous, Presentació Sena i Alfred Do-
mínguez, mentre que renoven José 
Vicente Alabajos, José Mª. Veguer i
Xavier Forment. 

La FDHS editarà un llibre
dels 20 pobles de la
comarca i potenciarà 
el Museu Comarcal 
i els programes dirigits 
a les associacions i ONG.

Assemblea anual de la Fundació.

La Fundació aprova un pressupost
de més de 41.800 euros

per a 2005
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Cicle de música popular 
al Museu Comarcal

de l’Horta Sud

Dins el cicle ja conegut de la Peça
del Mes, en què el Museu Comarcal
de l’Horta Sud presenta
mensualment de manera destacada
una de les peces que conformen les
seues col·leccions, durant els
primers mesos de l’any s’han
presentat un conjunt de peces
relacionades amb el patrimoni
cultural de l’Albufera. 
El gamber, presentat al mes de març,
era utilitzat per a pescar gambes i
peixos als sequiols. A l’abril es
presentà el bot, ànec de fusta que
els caçadors utilitzaven com 
a reclam, i finalitzà el cicle dedicat a
la cultura material de l’Albufera amb
la presentació del tir al mes de maig,
xarxa de més de 10 metres de
llargària que s’emprava per a pescar
al llac. Aquestes tres peces
presentades constitueixen una
selecció d’un fons més gran donat al
museu per l’Associació Cultural Salt
del Llop de Catarroja. El curs va
finalitzar el dia 22 de juny amb un
sopar faixat al corral del museu on
ens va acompanyar Llorenç Giménez
amb una vetllada de contacontes.

LA PEÇA DEL MESDurant el primer semestre de 2005
s’han realitzat una sèrie

d’activitats, moltes d’elles ja
consolidades en la programació 
del Museu Comarcal de l’Horta Sud
Josep Ferrís March, que se situen
dins la línia de recuperació del
patrimoni cultural valencià en el seu
concepte més ampli, que abasta el
patrimoni material com les eines
emprades en determinats oficis, i
immaterial, com ara les festes 
i tradicions, la música i el folklore, 
la literatura oral...

Per segon any el Museu ha acollit
l’Exposició del Ninot de les Falles de
Torrent, que tingué lloc del 15 de
febrer al 10 de març. A més,
cadascun dels ninots l’exposició
comptava amb uns plafons
expositius i un audiovisual que
explicaven com es feien les falles i
com es fan ara. El dia 1 de març, en
el marc de l’exposició, es va
presentar l’últim número de la
Revista d’Estudis Fallers.

EXPOSICIÓ DEL NINOT

Per segon any, el museu ha
organitzat un cicle amb la finalitat 
de donar a conéixer la realitat
musical valenciana. Tenint com a
objectiu la recuperació i divulgació
del patrimoni cultural valencià, s’ha
oferit també un curs sobre la cançó
de tradició oral impartit a l’andana
del museu tots els dijous de
vesprada entre el 26 de maig i el 16
de juny, per Toni Guzman (la cançó
valenciana de tradició oral), Vicent
Torrent (els cants de batre i altres
gèneres del repertori rural), Josep
Vicent Frechina (albades i cant
d’estil) i Toni Torregrosa (el folk i la),
organitzant al mateix temps una
sèrie de concerts que donen mostra i
exemple d’aquesta cançó en
l’actualitat, on han participat la Colla
Brials, Pepe Gimeno “el Botifarra”,
Apa i Teresa, i la colla Cançoner de
les comarques del Sud. Es va tancar
el cicle amb un concert de Pau
Alabajos, jove compositor de pop
valencià que ha sorprés amb el seu
treball futur en venda en el
panorama musical valencià.

www.museuhortasud.com

L’espai web del museu també en anglés.
Fins ara l’espai web del museu mostrava la
informació únicament en valencià. A partir
d’ara ens ofereix tota la informació disponible
també en castellà i en anglés. Allí, a més
d’obtindre informació general sobre el
museu, es pot consultar la programació 
d’activitats.

MÚSICA AL MUSEU

ADRIÀ BESSÓ

Director del Museu Comarcal
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L’Agrupació Musical Els Majors de l’Horta Sud, creada en 2002, 
està formada per cinquanta-cinc músics jubilats dels municipis de 
Torrent, Aldaia, Alaquàs, València, Mislata, Picanya, Quart de Poblet
i Xirivella. 

ASSOCIACIONS DE COMARCA

Si per a l’amor no hi ha edat, per a
la música tampoc n’hi ha. I si a

més a més, unim aquests dos concep-
tes, l’amor per la música és precisa-
ment allò que senten els components
de l’Agrupació Musical Els Majors de
l’Horta Sud. Una banda musical que
es va fundar al gener del 2003 a Al-
daia i els seus 55 membres tenen tots
una mitjana de 65 anys d’edat.
Els Majors de l’Horta Sud porta poc
més de dos anys d’existència i ja ha
aconseguit el respecte i la consolidació
al món de la música com la banda més
jove de veterans. Són amants de la
música i molts d’ells professionals pro-

vinents d’entitats musicals de prestigi,
com ara la Banda Municipal de Valèn-
cia –d’on vénen Joaquín Constancio
(flauta), Miguel Aguado (oboé) i Fran-
cisco García (saxòfon)–, la Banda de la
Policia Armada de Madrid –on va estar
Joaquín Sánchez (clarinet)– o de la
Banda de la Policia Municipal de Va-
lència. 
La il·lusió és la nota predominant en
l’agrupació. Per això, músics que fa
ara 15, 20 o 30 anys que havien dei-
xat de tocar, han desempolsat els
seus instruments per tornar a pujar als
escenaris i donar el do de pit. “Per a
molts ha sigut un tornar a nàixer, un

miracle i una injecció de vida que no
podrien haver imaginat”, afirma el
president de l’entitat Fernando Miras.
Una prova d’esta alegria és la cons-
tància i la puntualitat amb què acudei-
xen els membres de la banda tots els
dimecres de 17 a 19 hores, provi-
nents de tota l’Horta Sud com ara
d’Aldaia, Alaquàs, el Cabanyal, Misla-
ta, Picanya, Quart de Poblet, Torrent,
València o Xirivella “oberta a tothom
que vulga fer música”, aclareix Miras.
Una cita ineludible per a tots ells, que
esperen amb impaciència el dia de
l’assaig, i això es nota en la cara de
goig que fan quan pugen a l’escenari.

CELIA FUENTES PEINADO

Jove banda 
de veterans

Concert de la Banda dels Majors de l’Horta Sud al TAMA.
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La idea de fundar esta agrupació de
majors se li va ocórrer al seu actual
president Fernando Miras. I el motiu,
tal i com ell ho explica, va ser perquè
“a la Comunitat Valenciana només hi
havia dos bandes de persones majors:
la de la Ribera del Xúquer i la dels Se-
rrans. Per això vaig pensar que a la
comarca de l’Horta també hauria 
d’haver una altra banda de persones
majors”.
La iniciativa va ser ben acollida des
d’un principi per l’Ajuntament d’Al-
daia, que, segons Miras, “en tot mo-
ment ens ha ajudat en tot allò que hem
necessitat i va facilitar que ubicàrem el
nostre local social al Centre de Convi-
vència-Casa del Bollo i que poguérem
assajar a la Casa de la Música de 
forma gratuïta”. La bandera de l’Agru-
pació, de la qual es senten molt orgu-
llosos, va ser beneïda el 23 de no-
vembre del 2002 a l’ermita de la
Saleta per Jesús Murgui Soriano, ac-
tual bisbe de Mallorca.

UNA BANDA POPULAR
“L’objectiu va ser des d’un principi
tornar a traure de les seues cases els
músics jubilats d’altres bandes perquè
tornàrem a tindre un al·licient, i crec
que ho hem aconseguit”, declara or-
gullós Miras. I com a anècdota, tots
recorden les llàgrimes i les paraules
d’un dels músics, Miguel Lladosa (ba-
ríton), qui, després del primer concert
que van fer afirmava sentir “una gran
emoció” perquè era la primera volta
que pujava a un escenari a tocar.
Ara, després de poc més de dos anys,
eixos nervis de principiant que tenien
alguns o de retrobament amb el pú-
blic per a altres, quasi s’han esfumat
perquè ja porten més de 20 concerts
realitzats: nou al 2003 i 13 al 2004,
més dos festivals. 
Enguany, esta agrupació ha acon-
seguit estar en el punt de mira dels
aficionats al València CF perquè, des-
prés de 81 anys, van tornar a inter-
pretar el primer himne del club espor-

tiu que va compondre Lolita Raga So-
riano al 1924 i que, des d’aleshores,
no s’havia tornat a tocar. Un concert
que va ser tot un èxit i que va tindre
lloc el passat diumenge 17 d’abril al
Teatre Auditori Municipal d’Aldaia
(TAMA) sota la batuta del director de
la banda, el jove director aldaier Hu-
go M. Chinesta. 

Els Majors de l’Horta
Sud porta poc més de
dos anys d’existència
i ja ha aconseguit el
respecte i la
consolidació al món 
de la música com 
la banda més jove de
veterans. Són amants
de la música i molts
d’ells professionals
provinents d’entitats
musicals de prestigi.
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Membres fundadors de la banda amb Jesús Murgui.
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Assaig de la banda.
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L’Horta: 
territori, paisatge i societat

Repetir que el territori és, per la
seua pròpia naturalesa, un recurs

natural limitat, hauria de ser una ob-
vietat innecessària, però la freqüència
alarmant amb què els mitjans de co-
municació informen de projectes i
d’actuacions que suposen l'ocupació i
la transformació de milions de metres
quadrats de terreny per a instal·lar
nous usos residencials, comercials o
turístics on abans hi havia espais na-
turals o agrícoles, obliga a recordar no
sols el caràcter finit sinó també altres
trets propis d'un recurs sotmés a
enormes pressions per part de l'acció
humana.
La constant ocupació i ús del territori
incideix de manera directa en les con-
dicions mediambientals, tant en l’es-
cala local pròxima com a escala plane-

tària (consum creixent de recursos
energètics, producció exponencial de
residus, canvi climàtic, entre altres
efectes), al mateix temps que compor-
ta importants canvis culturals que, so-
vint, no són prou atesos. Es tracta
d’efectes no sols per a la qualitat de
vida dels ciutadans i ciutadanes ac-
tuals, sinó que comprometen també
l'esdevenidor de les generacions futu-
res.
La consolidada tendència a la concen-
tració demogràfica en zones urbanes,
especialment a les ciutats mitjanes de
la franja litoral en el cas valencià, cor-
re parella a l’abandó gradual de po-
bles i terres de les comarques inte-
riors, provoca una severa degradació
de paisatges que són resultat de 
segles d'activitat humana i relega
moltes zones rurals a ser el trist “pati
de darrere” d'un model de desenvolu-
pament basat en la urbanització ex-
tensiva d'àrees periurbanes per a la
localització de nous usos i infraestruc-
tures, alhora que nombrosos centres
històrics experimenten una creixent
deterioració.
Aquest afany constructiu mou capitals
tan grans que sovint fan sospitar de la
legalitat de la seua procedència, afec-
ta cada vegada un nombre més gran
de ciutats, definint creixements ur-
bans amorfs en què coexisteixen hi-

permercats i moderns centres d'oci
amb barris marginals, zones residen-
cials de luxe amb tallers de desballes-
tament i abocadors o polígons indus-
trials amb costoses instal·lacions
esportives, tot en una desordenada
amalgama d'usos i activitats units, i al-
hora fracturats, per vies fèrries, auto-
pistes i altres infraestructures que
acaben donant un perfil comú a la ma-
jor part de les nostres ciutats.
Sense menysprear la rellevància ob-
jectiva de la construcció per a l'activi-
tat econòmica, val la pena reflexionar
sobre les condicions en què està ope-
rant el sector i sobre els riscos i con-
seqüències que pot acabar tenint per
al conjunt de la societat la concentra-
ció d'inversió i estalvi en un àmbit for-
tament marcat per una conjuntura
molt singular i variable, determinada
entre altres factors per uns tipus d'in-
terés molt baixos, una ja llarga crisi
borsària que ha desplaçat capitals de
la borsa a la construcció i l’efecto tirón
produït pel bilió de pessetes de diners
negres que, segons el servici d'estudis
del BBVA, pot estimar-se que s'ha 
refugiat en la construcció en arribar
l'euro.
Així, un cúmul de circumstàncies sub-
jectes a variacions que, en bona me-
sura, depenen de factors que ens són
aliens (preu del petroli, moviments in-

La desordenada activitat urbanitzadora a l’Horta,
fonamentada en l’especulació del sòl, ha fet pujar
des de 1999 el preu mitjà del metre quadrat de 
la vivenda 5,2 vegades més que els salaris, 
tot provocant un creixement alarmant de
l’endeutament de les famílies d’un 154%.

ANTONIO MONTIEL MÁRQUEZ

L’horta retrocedeix davant la voracitat
urbanitzadora.
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ternacionals de capitals i altres) estan
estimulant una desenfrenada activitat
constructora que, gràcies als (de mo-
ment) tipus d'interés baixos, afavoreix
una producció pròxima ja al mig milió
de vivendes anuals sense que ni una ni
l’altra circumstància, com tampoc l'e-
xistència de quasi tres milions d’habi-
tatges buits a l'Estat espanyol, hagen
suposat una reducció del preu mitjà
que han de pagar els ciutadans per a
accedir a una vivenda. Fins al punt
que, a tall d'exemple, el preu mitjà per
metre quadrat a la nostra comunitat
ha pujat 5,2 vegades més que els sa-
laris, considerats des de 1999, i que
segons les dades del Banc d'Espanya
l'endeutament general de les famílies
ha crescut un 154% en els últims set
anys.
Aquest panorama, al costat d'una ab-
sència freqüent de reflexió i voluntat
suficient per part dels poders públics,
si no una ingènua complaença en la
promoció privada d'urbanitzacions,
parcs temàtics, camps de golf i altres
actuacions que interpreten com a apa-
rença de “desenvolupament i gestió
eficaç” i ingressos econòmics per al
dia a dia municipal, està afavorint una
perversa consideració del territori com
un mer espai de reserva. Un recurs
barat i disponible per a albergar 
qualsevol idea especulativa amb el

menyspreu de les conseqüències me-
diambientals de les decisions sobre el
territori (implicacions energètiques,
subministrament d'aigua i altres recur-
sos...), la seua funció social (equilibri
territorial, demografia, redistribució
de la riquesa...), o els valors paisatgís-
tics i culturals que els són propis i que
han contribuït a modelar història i
identitat social.
Aquesta complexa problemàtica pot
presentar a més altres arestes perillo-
ses, com ara el risc de corrupció lliga-
da a l'activitat urbanística, que ha por-
tat veus autoritzades com la
d'Alejandro Nieto, antic president del
Consell Superior d'Investigacions Cien-
tífiques, a donar la veu d'alarma sobre
“un negoci urbanístic gegantí que ha
transformat substancialment l'econo-
mia espanyola de la segona meitat del
segle XX i que és més important que el
del narcotràfic”.
Finalment, tots aquests canvis econò-
mics accelerats no sols comprometen
l'adequada ordenació i sostenibilitat
del territori, sinó que impliquen també
transformacions en els hàbits de vida,
relacions socials i pautes culturals dels
habitants de les ciutats que tendeixen
a constituir grups progressivament ho-
mogenis i identificables quant a pa-
trons de comportament, expectatives i
consum.

Podria dir-se que, a la decisiva pèrdua
de varietat quant a paisatge físic,
acompanya una certa pèrdua de di-
versitat humana i social resultant de
l'adopció de conductes que busquen
un presumpte reconeixement com a
“éssers urbans”. La pèrdua gradual
d'identitats individuals i col·lectives
entronca així amb la progressiva uni-
formitat de nous espais urbans que
estimulen l'individualisme, l'agressivi-
tat i la competència (urbanitzacions
tancades, centres d'oci i consum mas-
siu, autopistes i predomini del vehicle
privat...), cosa que desincentiva la so-
ciabilitat i les xarxes d'ajuda mútua
pròpies de nuclis concebuts a escala
més humana.
Aquests i no una inconscient “oposició
al progrés” o romàntica “nostàlgia
dels temps passats”, com de vegades
s'afirma de manera interessada amb la
intenció de desautoritzar-los, són al-
guns dels arguments que els nous mo-
viments ciutadans tracten de col·locar
en el centre del debat social. D'ací la
lògica exigència democràtica del dret
a accedir lliurement al conjunt de da-
des necessàries per a exercir un com-
plet examen públic de totes les deci-
sions que comporten transformacions
que difícilment podran ser suscepti-
bles de revisió o correcció posterior i
els efectes de les quals transcendiran
les generacions actuals i es projecta-
ran també sobre les condicions de vi-
da de les futures. 
En conseqüència, la inquietud ciutada-
na sobre els riscos de fragilitat i insos-
tenibilitat d'un model de desenvolupa-
ment territorial i urbà que s'esgota en
un creixement material llastat per la
pròpia limitació física dels factors en
què s'assenta, o la preocupació per la
defensa de la riquesa cultural, el patri-
moni i el paisatge com a requisits d'i-
dentitat individual i col·lectiva i ele-
ments essencials de benestar i
desenvolupament humà, mereixen ser
valorats com a factors de responsabi-
litat i maduresa democràtica propis
d'una societat avançada. 

Presa de Manises, d’on ixen les séquies del Túria que reguen l’Horta Sud.
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Ser major, viure millor

La xifra de persones majors va aug-
mentar set vegades en el segle XX.

Si a principis d’aquest segle els que
superaven els 65 anys eren el 5%, hui
són el 17% i a mitjan segle XXI es pre-
veu que representen un 35,6%, la ta-
xa més elevada d’Europa, segons esti-
macions de la Unió Europea (Eurostat,
abril 2005). Així mateix, com recull
l’Informe 2002 de l’Observatori de
Persones Majors, “l’increment equival-
dria a l’aparició cada any en el mapa
d’Espanya d’una nova ciutat del ta-
many de Castelló només poblada per
persones majors”.
Davant d’aquestes previsions, la visió
de la tercera edat haurà de canviar,
haurem de dotar de significat i funció
social eixa nova etapa guanyada a la
vida i restablir l’equilibri entre aquell
ancià de societats primitives i el vell
com a càrrega de l’últim temps. 
A l’Horta Sud, al llarg dels últims 25
anys, els municipis s’han anat dotant
de serveis i equipaments socials per a
la cura i atenció de la tercera edat.
Pràcticament tots els vint municipis de
la comarca disposen de residències per
a majors i llars de jubilats i pensionis-
tes, i els que no les tenen n’estan cons-

truint actualment. També s’han con-
vertit en una cita obligada als pobles
les setmanes de la tercera edat, mo-
ment d‘oci i punt de trobada d’aquest
sector de la població. Alguns municipis
més sensibilitzats han donat un pas
més i ja han construït centres de dia
per a persones majors, alhora que han
creat serveis d’ajuda a domicili i de te-
leassistència per a majors, tallers d’oci
i fins i tot servei de menjar a domicili
per a majors amb mobilitat reduïda que
no estan en residències. L’oferta és di-
versificada i varia segons el municipi.

POLÍTIQUES SOCIALS
Els ajuntaments i organismes privats
de la comarca s’han adonat que cal re-
adaptar l’estructura actual dels serveis
socials públics, per tal d’adequar-los a
les noves necessitats d’una població
que va envellint. Per això, la Fundació
Horta Sud va signar l’any passat un
conveni amb la Universitat de València
per a realitzar un estudi de polítiques
socials municipals a la comarca. El pro-
jecte, coordinat pel professor Antonio
Ariño, es titula Políticas sociales muni-
cipales en l’Horta Sud: lo global pasa
por lo próximo. L’objectiu de l’estudi

A l’Horta Sud, al llarg
dels últims 25 anys, 
els municipis s’han
anat dotant de serveis 
i equipaments socials
per a la cura i atenció
de la tercera edat.
Pràcticament tots 
els vint municipis 
de la comarca disposen
de residències per 
a majors i llars de
jubilats i pensionistes, 
i els que no les tenen
n’estan construint
actualment. També
s’han convertit en una
cita obligada als pobles
les setmanes de la
tercera edat, moment
d‘oci i punt de trobada
d’aquest sector de la
població.

La situació de la tercera edat a l’Horta Sud
CRISTINA VALERO TORTAJADA

L’activitat física millora la capacitat psicomotriu de les persones majors.
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és fer un diagnòstic sobre la situació
dels serveis socials municipals per a
donar una contribució informada al de-
bat de la redefinició de l’anomenat es-
tat del benestar. Especialistes en la
matèria la necessitat de crear el quart
pilar de l’estat del benestar; és a dir, a
més de l’actual sistema públic de pen-
sions, educació i salut, afegir-ne un al-
tre: el sistema públic de serveis socials
amb especial atenció a les persones
dependents (tercera edat i discapaci-
tats). El que està clar és que el Govern,
les comunitats autònomes i els ajunta-
ments han de reestructurar el sistema
actual de serveis socials pensant més
en la demanda creixent de les perso-
nes majors.
Les persones majors de l’Horta Sud
s’associen, tenen inquietuds i moltís-
simes ganes de viure intensament
aquesta etapa de la vida perquè, com
afirma Amparo Martínez, estudiant de
la Universitat dels Majors a La Florida,
als seus 64 anys “ets conscient de les
limitacions físiques que tens, però
aquest temps t’ofereix interessants op-
cions per gaudir”. Amant dels llibres,
del cinema i del teatre, aquesta veïna
de Catarroja assegura que “quan ets
major tens temps per reflexionar sobre
la societat que ens envolta, veus el

món amb la seguretat que dóna l’ex-
periència i fins i tot a vegades deixes
pas a la ironia, perquè si ho mires bé
no hi ha cosa més divertida que la vi-
da”. Maruja Segrelles, de Benetússer
també ha decidit passar per la univer-
sitat en aquesta etapa de la vida i afir-
ma que a les aules aprén a apreciar la
bellesa de l’art, a gaudir més de la li-
teratura i a comprendre tot allò que
està passant. Segons Maruja, tots els
companys formen una pinya i estan
ansiosos per aprendre cada vegada
més, “mai no en tenim prou”.
A l’Horta Sud també trobem la pri-
mera formació musical de persones
majors: s’anomenen Els Majors de
l’Horta Sud, i són jubilats de Mislata,
Picanya, Alaquàs, Quart de Poblet i Xi-
rivella que comparteixen temps i il·lu-
sions. Diuen quines són les raons per
a portar a terme aquesta iniciativa:
perquè qui ha sigut músic alguna ve-
gada, mai no ha deixat de sentir el cu-
quet dins del cos, i perquè la música
és emoció i l’emoció no té edat.
Els diferents municipis de la comarca
ofereixen un ventall d’activitats lúdi-
ques, esportives, terapèutiques i d’es-
plai que normalment s’organitzen al
voltant de la Setmana dels Majors.
Des de cursos per familiaritzar-se amb

Internet, passant per tallers d’idio-
mes, de pintura, sopars, obres de te-
atre o cicles de cinema, els més grans
troben en cada municipi de l’Horta
Sud desenes d’activitats per a enri-
quir-se i aprendre a viure millor.
Dotar d’aquests serveis les persones
grans pot generar riquesa; sempre 
s’ha associat tercera edat amb despe-
ses, però no serà així en el futur; el
sector generarà treball, com ja està
passant amb les vacances de la terce-
ra edat o el termalisme social.
Una part d’aquesta població anciana
necessitarà ajuda per a realitzar les
activitats bàsiques de la seua vida dià-
ria. L’Estats del benestar no pot donar
l’esquena a les necessitats de les per-
sones dependents i de les seues famí-
lies, és responsabilitat de l’Estat ga-
rantir el dret a uns serveis socials
bàsics per a les persones que no po-
den valdre’s per si mateixes.
Açò es coneix com el Sistema Nacio-
nal de Dependència, el quart pilar de
l’estat del benestar, al mateix nivell
que els altres tres: educació, sanitat i
pensions. El propòsit és implantar un
dret subjectiu per a tots els espanyols
depenents, l’Estat es compromet a
atendre com a mínim la dependència
més greu i severa. Amb l’establiment
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Actualment, els majors gaudeixen més del seu temps lliure.

La visió de la tercera
edat haurà de canviar,
haurem de dotar de
significat i funció social
a eixa nova etapa
guanyada a la vida 
i restablir l’equilibri
entre aquell ancià de
societats primitives 
i el vell com a càrrega
de l’últim temps.
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d’un Pla Nacional d’Atenció a la De-
pendència la creació d’ocupació és
clara. L’estimació que es fa se situa en
330.000 nous llocs de treball per a
l’any 2010.
Per una part, la creació de treball en
el sector. Per una altra, la liberalitza-
ció de mà d’obra, majoritàriament
dones, que actualment es dediquen  a
atendre persones depenents de for-
ma no professional, així com la previ-
sible regularització de treballs que es
desenvolupen de manera irregular o
submergida donaran pas a nous tre-
balls. Només amb la professionalitza-
ció d’una desena part de les aten-
cions  informals estaríem parlant de
500.000 nous treballs.

LLIBRE BLANC DE LA DEPENDÈNCIA
El passat mes de gener, el Govern va
presentar el Llibre Blanc de la Depen-
dència, una radiografia dels serveis so-
cials a l’Estat, que precedeix l’elabora-
ció d’una llei de dependència prevista
per al proper mes de juny. Segons
aquest document, hui el Consell desti-
na quasi 170 milions d’euros a l’aten-
ció de persones majors, la major part
dirigida a residències (93,3 milions),
però el servei d’ajuda a domicili dóna
cobertura només a un 2% de la pobla-
ció dependent i el servei de teleassis-
tència atén l’1% de la població major. 

TELEASSISTÈNCIA A L’HORTA SUD
A la comarca de l’Horta Sud el servei
de teleassistència domiciliària és el
que més ajuntaments ofereixen. 
Alaquàs, Aldaia, Manises, Mislata,
Paterna, Quart de Poblet, Torrent, Xi-
rivella, Albal, Alfafar, Benetússer, 
Catarroja, Paiporta, Picassent, Seda-
ví i Silla són els municipis que facili-
ten a més de 600 persones majors
de la comarca la possibilitat d’estar
connectats a una centraleta per tal
d’avisar de qualsevol problema.
Aquest servei permet a les persones
grans viure més temps al seu domici-
li habitual i evita ingressos innecessa-
ris en centres residencials, a més d’a-
portar altres beneficis com ara el
suport psicològic per evitar casos de
soledat i inseguretat personal. Es
tracta d’una prestació social gratuïta
de la Diputació de València, impulsa-
da en col·laboració amb l’Imserso i
la FEMP.
Alguns ajuntaments, com per exem-
ple el de Picanya, han apostat per un
servei de teleassistència totalment
subvencionat per l’ajuntament per als
majors de 65 anys, amb caràcter uni-
versal i gratuït. Els únics requisits que
s’han de complir són tindre més de
65 anys, viure sol a casa i disposar al
domicili de línia telefònica; no es de-
mana cap requisit econòmic.

SOLS A CASA
Eugenia Díaz viu a Picanya. Ara fa dos
anys que és vídua i des d’aleshores viu
sola a sa casa. Conta que no vol allu-
nyar-se del seu domicili perquè és on
ha viscut sempre i on se sent lliure, i
és per això que el servei de teleassis-
tència gratuït que ha posat en marxa
el seu ajuntament li sembla perfecte.
Eugenia sempre porta un collar quan
necessita qualsevol tipus d’atenció i
immediatament acudeix l’ambulància
de la Creu Roja a ajudar-la. Als seus
83 anys ja li falla un poquet la memò-
ria, així que també la beneficia l’agen-
da, que li recorda quan ha de prendre
la seua medicació i els dies que ha
d’anar al metge, però el que més va-
lora és que “mai s’obliden de telefonar
per veure com vaig, les xiques de Ser-
veis Socials es preocupen realment per
mi i això em fa viure a gust i tranquil·la
a ma casa”. 
La treballadora social de Picanya,
Emilia Jiménez, explica que ja tenen
instal·lades 100 alarmes i assegura
que la teleassistència “facilita la inte-
gració de les persones amb problemes
d’autonomia, falta de relacions perso-
nals i familiars, aïllament... sense que
hagen d’abandonar el seu medi habi-
tual i permet també posar a disposició
de les persones grans els recursos que
els aporten una millor qualitat de vida”.

Alguns ajuntaments
han apostat per un
servei de
teleassistència
totalment subvencionat
per l’ajuntament per
als majors de 65 anys,
amb caràcter universal
i gratuït.

L’afecte familiar és una bona teràpia contra la soledat que pateixen els majors.
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CENTRES GERIÀTRICS
Pel que fa a la construcció de residèn-
cies, segons el pla que va començar el
2001 la Conselleria de Benestar So-
cial i que acaba enguany, en 10 muni-
cipis de la comarca de l’Horta Sud
haurien d’haver-se construït nous cen-
tres geriàtrics, però en l’actualitat 
només s’ha creat un centre a Massa-
nassa i el Centre Social Camí Vell a
Alaquàs. S’han quedat sense residèn-
cies (a pesar que estaven incloses en
aquest pla), Xirivella, Picanya, Paipor-
ta, Albal, Alfafar i Benetússer. Sense
centre geriàtric està també Quart de
Poblet, que ha demanat reiterada-
ment a la Generalitat un centre de dia
o una residència públics. 
Altra situació és la que es dóna a Se-
daví, on hi ha una residència privada
en terreny municipal i aquelles perso-
nes majors que compleixen uns requi-
sits econòmics poden viure a la resi-
dència a canvi de pagar el 75% de la
seua pensió. Aquest és el cas de Fran-
cisco Pérez, de 84 anys, que viu a la
residència Nova Edat del seu poble.
Conta que el cuiden molt bé i que li
agrada compartir la gimnàstica i la pe-
tanca amb els seus companys. Però el
moment més important del dia és
quan es fan les cinc de la vesprada i el
seu fill passa a visitar-lo. Francisco pu-
ja i comparteix amb ell les vivències

quotidianes de la seua vida a la resi-
dència. No hem d’oblidar que hi ha
bastants majors que no gaudeixen de
l’afecte familiar i pateixen molta sole-
dat a causa de l’abandó dels seus fills.
També és peculiar el model mixt de la
residència municipal Antonio y Julio
Muñoz Genovés d’Albal, la qual està
regida per un patronat municipal i es-
tà dirigida per les religioses de l’orde
de San José de la Montaña, amb el
suport de personal de geriatria con-
tractat per l’ajuntament.

CENTRES DE DIA
Una altra alternativa són els centres
de dia, com per exemple el d’Aldaia,
que ofereix aquest servei a les perso-
nes grans amb alzheimer. Un centre
de dia no és un club de la tercera
edat, encara que hi haja activitats d’o-
ci i temps lliure. Ni una guarderia. El
seu objectiu és més ambiciós: inclou
teràpia ocupacional i cognitiva (me-
mòria, càlcul, orientació...), gimnàsti-
ca de manteniment, entrenament so-
bre activitats bàsiques de la vida
diària (parar taula, potenciar la mus-
culació de braços i cames, vestir-se,
banyar-se...), control de medicació i
de constants com ara el colesterol o la
tensió arterial, cures, fisioteràpia i
tractaments específics per a crònics.
En definitiva, es tracta de retardar el

La societat està
canviant i les
administracions locals 
i comarcals estan
adaptant-se a aquests
canvis per tal de crear
una xarxa de serveis
assistencials, lúdics i
culturals dirigits a eixe
col·lectiu.

deteriorament físic i mental i de man-
tindre la major qualitat de vida possi-
ble durant el màxim temps possible.
Altres ajuntaments com ara Torrent,
Alaquàs o Picassent disposen de pro-
grames municipals per a atendre a les
persones malaltes d’alzheimer. Gene-
ralment consisteixen en tallers tera-
pèutics, musicoteràpia o unitats de
respir en les quals professionals com
ara psicòlegs ajuden les persones ma-
laltes d’alzheimer a conviure amb la
malaltia.
La societat està canviant, i les admi-
nistracions locals i comarcals estan
adaptant-se a aquests canvis per tal
de crear una xarxa de serveis assis-
tencials, lúdics i culturals dirigits a ei-
xe col·lectiu que fins fa poc era consi-
derat fora del món i ara es veu com un
mercat emergent. 

La tercera edat disposa ara de bastants serveis.
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DIME, un programa comarcal
per a la creació d’empreses

dirigides i gestionades per dones

Espanya és un dels països amb
més desigualtat entre homes i do-

nes dels 30 que integren l’Organitza-
ció per a la Cooperació i el Desenvolu-
pament Econòmics (OCDE), segons un
estudi publicat el passat dia 16 de
maig pel Fòrum Econòmic Mundial.
La pitjor classificació es va obtindre
en la participació econòmica que l’Es-
tat ofereix a les dones. Així, la pobre-
sa té rostre de dona i també són do-
nes les que ocupen els llocs de treball
pitjor pagats. A l’Horta Sud, en els
darrers mesos l’atur femení ha pujat
un 6%, i en el cas de les joves la si-
tuació encara s’agreuja més, ja que
l’augment és del 19%. Segons UGT,
les dones cobren un 71% del sou
d’un home per un treball del mateix
valor. Tant a la comarca com a la res-
ta del territori valencià i de l’Estat hi
ha discriminacions directes cap a les
dones. 
Per tal de lluitar contra aquesta reali-
tat, des de la Unió Europea (UE) s’es-
tableixen mesures de suport les do-
nes. Cada vegada més la igualtat
d’oportunitats entre homes i dones i
la no-discriminació per raons de raça,
creences o edat es converteixen en els

principis clau de les polítiques socials
de la Unió Europea. La iniciativa co-
munitària EQUAL té com a objectiu la
lluita contra totes les formes de des-
igualtat que es produeixen en el mer-
cat de treball, sobretot aquelles que
es basen en el sexe i l’origen ètnic.
Una de les àrees temàtiques de l’E-
QUAL és la iniciativa de “Desarrollo
Integral de la Mujer Emprendedora 
(DIME)”. Es tracta d’un projecte per a
fer front a les situacions de desigualtat
que pateixen les dones en el món la-
boral, tot promocionant la creació
d’empreses dirigides i gestionades ex-
clusivament per dones, és a dir, la in-
corporació de la dona al món empre-
sarial. 
En aquesta línia d’accions, el Fons So-
cial Europeu ha concedit a la Manco-
munitat de l’Horta Sud una subvenció
d’1,6 milions d’euros per a desenvo-
lupar la iniciativa DIME.
Aquest projecte tindrà una duració de
tres anys, des d’aquest 2005 fins al
2007. Per a portar a terme aquesta
iniciativa, la Mancomunitat segueix el
model proposat per la UE: la creació
d’una Agrupació de Desenvolupa-
ment, una agrupació que a l’Horta

Sud reuneix els principals agents insti-
tucionals i econòmics clau de la co-
marca.
La iniciativa DIME té com a objectiu
fonamental crear en tres anys unes
225 empreses, 75 cada any, a l’Horta
Sud. Per a això desenvoluparà durant
2005-2007 els següents programes:

Eliminació de barreres personals,
familiars i socials que dificulten l’ac-
cés de la dona a l’entorn empresarial.

Afavorir la posada en marxa d’ini-
ciatives empresarials promogudes per
dones.

Donar suport a la consolidació i al
creixement de les iniciatives empresa-
rials i al desenvolupament de la dona
empresària i directiva.

Tot això es durà a terme mitjançant
cursos de formació, tallers, assessora-
ment tècnic i línies d’ajuda econòmica
per a crear empreses. Està prevista la
concessió d’ajudes de 3.000 euros
per empresa i microcrèdits bancaris a
cinc anys i sense aval. El projecte in-
clou també ajudes econòmiques per a
les empreses i la creació d’un Centre
Comarcal de suport a la dona empre-
sària amb seu al local de la Manco-
munitat, a Torrent. 

CRISTINA VALERO TORTAJADA

Presentació del programa DIME a la Mancomunitat de l’Horta Sud.

Es tracta d’un projecte
per a fer front a les
situacions de
desigualtat que
pateixen les dones 
en el món laboral.
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Cal reconèixer que després de més
de 20 anys de la Llei d’Ús i En-

senyament del Valencià (LUEV), la nos-
tra llengua no ha donat el pas de ser
una llengua familiar i col·loquial a ve-
hicular. La manca de projecció social i
de prestigi, junt a la pèrdua de fideli-
tat, ens ha de fer reflexionar. L’últim
estudi editat per la Conselleria de Cul-
tura, titulat Coneixement i Ús Social
del Valencià, que recull dades de l’ús
de la llengua des de 1986 fins a
2001, revela que la situació de la nos-
tra llengua ha millorat pel que fa a la
lectura i escriptura, però no a la parla:
l’any 2001 sols el 48,9% de la pobla-
ció valenciana parlava valencià, una xi-
fra que es manté estancada pràctica-
ment igual des de fa vint anys.

En aquest sentit, encara que els tre-
balls sociolingüístics són escassos al
País Valencià, del darrer cens es des-
prén, entre d’altres, que un 63,7% dels
joves valencians de 15-19 anys afirmen
en 2001 saber parlar valencià i que el
94,1% afirmen que l’entén, i hauria de
ser un motiu de satisfacció. Si no fóra,
és clar, perquè sabem que l’ús social a
les ciutats es força baix i que els da-
rrers estudis realitzats per l’Observato-
ri de la Llengua de la Universitat d’Ala-
cant ens avancen que el triple de
ciutadans prefereixen expressar-se en
castellà abans que en valencià. La nor-
malització del valencià sols s’ha projec-
tat al món de l’ensenyament, però no
ha tingut continuïtat i complement en la
resta d’àmbits per diverses causes:

La manca de referents, la imatge de
plorable de la TVV, i les actuacions
polítiques poc recomanables (presi-
dents castellanoparlants), no han aju-
dat gens.

Hom reconeixerà les contínues pres-
sions polítiques que comporten un atac
sistemàtic al món de la cultura i l’en-
senyament, s’ha perdut l’interés per la
llengua i fins i tot l’accepció folklòrica
volen que impregne la nostra identitat.

Amb els esdeveniments dels dar-
rers mesos i amb les ingerències polí-
tiques davant l’Acadèmia Valenciana
de la Llengua. Aquesta, malgrat la
seua existència legal, no ha sabut es-
tendre arrels d’empatia amb la socie-
tat valenciana, ni desabillar-se de les
influències polítiques.

3.

2.

1.

Coneixement i ús social 
del valencià a l’Horta Sud

Manifestació del Compromís pel Valencià, organitzada per la FEV.
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L’última enquesta realitzada per la Generalitat sobre el coneixement i ús social del valencià, que abraça el
període 1986-2001, revela que la situació de la nostra llengua ha millorat pel que fa a la lectura i escriptura,
peró no a la parla: l’any 2001 sols el 48,9% de la població valenciana parlava valencià, una xifra que es manté
estancada des de fa vint anys. A la comarca de l’Horta la tendència és la mateixa. La causa d’aquesta evolució
es troba fonamentalment en l’avanç del sistema educatiu des de la implantació de la LUEV. Peró s’ha
desaccelerat el creixement de línies escolars d’ensenyament en valencià. Actualment, sols el 22% de l’alumnat
estudia en valencià. Si és manté aquesta progressió, ens caldrà un segle per poder arribar a la fita del 100%
de l’alumnat, la qual cosa exigeix encetar un nou període amb nous projectes i noves idees.

DIEGO GÓMEZ

President de la Federació 

Escola Valenciana

La normalització 
del valencià sols s’ha
projectat al món de
l’ensenyament, 
però no ha tingut 
continuïtat 
i complement 
en la resta d’àmbits.
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EMPENTA A LA LUEV
La LUEV, ja ho hem dit, es una llei coi-
xa, i continuarà sent malaltissa si no se
li dóna una empenta, l’empenta del
compromís per l’Estatut. En la nova
Carta Magna valenciana cal establir un
nou marc que ens permeta avançar de
forma clara i efectiva. Cal el reconeixe-
ment del valencià com a llengua pròpia
i, com no, el reconeixement de la uni-
tat de la llengua com a basament d’u-

Es subvenciona i es potència el se-
cessionisme, hi ha funcionaris que
diuen “hábleme en cristiano”, o repre-
sentants de la ciutadania que declaren
“yo entiendo el valenciano pero por
principios no respondo ninguna pregun-
ta en este idioma” o “ya soy muy ma-
yor para aprender otra lengua”, o et
tanquen per expressar-se en valencià.

Tot en el context d’una comunitat
que volen que siga de primera, però
on el que de veritat sembla interessar
és la projecció i el futur personal. 

COMPROMÍS PEL VALENCIÀ
Ja sabeu que des la Federació Escola
Valenciana (FEV) hem volgut promoure
la campanya “Compromís pel valencià”
com un camp d’actuació cívic útil, que
supere els entrebancs i les barreres
creades al voltant de la nostra llengua
i cultura, que projecte el seu ús social
i el seu prestigi i, sobretot, que ens
permeta assolir sostres de normalitza-
ció reals i efectius. Per avançar, per

5.

4.

treballar en positiu, reivindiquem el
compromís per la llengua, el compro-
mís pel valencià. Volem obrir un nou
camí que ens ha de permetre avançar,
treballar, dialogar, sumar, fer propos-
tes, implicar la societat civil i els polí-
tics i per damunt de tot crear confian-
ça en un futur més solidari ple de
racionalitat on puguem sentir-nos va-
lencians i valencianes, alhora sabent-
se ciutadans i ciutadanes del món.
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Any 2001 Variació des de 1986

Entén el valencià 84,4% + 9,24%

Sap parlar valencià 48,9% - 0,61%

Sap llegir valencià 47,2% + 22,88%

Sap escriure valencià 24,1% + 17,04%

GRAU DE CONEIXEMENT DEL VALENCIÀ

Estudi “Coneixement i ús social del valencià”. Generalitat Valenciana

1986 1991 2001 Variació des de 1986

ENTÉN EL VALENCIÀ

L’Horta 82,18% 87,41% 91,16% + 8,98%

Ciutat de València 82,11% 86,93% 90,32% + 8’21%

PARLA VALENCIÀ

L’Horta 42,71% 46,03% 47,33% + 4,62%

Ciutat de València 39,70% 43,28% 44,38% + 4,68%

SAP LLEGIR VALENCIÀ

L’Horta 31,24% 43,80% 53,42% +22,18%

Ciutat de València 36,34% 43,23% 53,80% +17,46%

SAP ESCRIURE VALENCIÀ

L’Horta 7,00% 14,93% 22,11% +17,11%

Ciutat de València 6,71% 13,84% 22,06% +15,35%

GRAU DE CONEIXEMENT DEL VALENCIÀ A L’HORTA

Estudi “Coneixement i ús social del valencià”. Generalitat Valenciana
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na estructura estratègica comuna per a
desenvolupar actuacions de difusió i
de mercat de la nostra llengua.
Tenim un repte en l’ensenyament. Cal
recordar les dades actuals: prop de
mil centres que fan ensenyament en
valencià, més de 150.000 alumnes,
però amb un estancament preocupant
des de la base, i on sols 1 de cada 4
alumnes s’ensenyen a llegir i escriure
en valencià. També un repte en l’ús
social, que passa per l’exigència del
requisit lingüístic a tot el funcionariat i
del canvi en la funció publica valencia-
na, i apostar per campanyes multidi-
reccionals a favor del valencià en dife-
rents àmbits.
Aquest és el repte, és la flama que fa
ja més de 25 anys unes escoles públi-
ques (CP Sant Jaume d’Almoines i CP
Censal de Castelló) encengueren junt a
molts altres (editors, llibreters, asso-
ciacions, professorat universitari, sin-
dicats, plataformes...) i que la Federa-
ció Escola Valenciana va assumir des
del nostre paper de pares, de mares o
d’ensenyants. Una flama comuna, te-
rritorialment compartida, que volem
que continueu revifant cada dia.

PROGRAMES BILINGÜES
La situació de l’ensenyament en valen-
cià, si bé no és la mateixa que fa vint
anys, cal millorar-la. Un informe del sin-
dicat de l’ensenyament STE-PV en
aporta llum a aquesta qüestió. Ara per

ara, des de l’STE-PV es considera que
l’abast del treball realitzat a favor de
l’ensenyament en valencià ha estat poc
significatiu, si analitzem que només
arriba al 22% de l’alumnat. Parlem de
xiquets i xiquetes que comencen la
seua escolarització en valencià.
Al llarg d’aquests vint anys sempre 
s’han fet anàlisis quantitats del creixe-
ment de l’ensenyament en valencià,
quants centres, quantitatives alum-
nes..., però no anàlisis qualitatives reals
dels Programes Bilingües: PIP, PEV i PIL.
És el moment adequat perquè la comu-
nitat educativa valenciana òbriga un
procés de debat i diàleg per tal de co-
rregir les mancances i els desequilibris
que ara presenta l’ensenyament en va-
lencià i dissenyar el futur que volem per
a l’escola pública, popular i valenciana.
Malgrat l’esforç de l’ensenyament, ja
veiem com es troba l’ús social. No hi
ha hagut, ni hi ha (sols declaracions
d’intencions) voluntat política per po-
tenciar el nostre patrimoni cultural
més important: la nostra llengua. 
N’oferim alguns exemples:

L’ensenyament en valencià conti-
nua augmentant, però amb una des-
acceleració, i amb desequilibris no-
tables. Tampoc s’ha arribat al sostre
d’implantació. 

S’està creant la tendència a confi-
gurar una mena de doble xarxa edu-
cativa, ensenyament públic en valen-
cià i concertat privat en castellà. 
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Tenim un repte en
l’ensenyament. 
Cal recordar les dades
actuals: hi ha prop de
mil centres que fan
ensenyament en
valencià, més de
150.000 alumnes, 
però amb un
estancament
preocupant des de la
base, i on sols 1 de
cada 4 alumnes
s’ensenyen a llegir i a
escriure en valencià. 

Les Trobades d’Escoles en Valencià, un punt de trobada i de reivindicació.

La distribució territorial és molt
irregular quan es tracta dels centres
públics: mentre a la província d’Ala-
cant són el 42%, a la de Castelló
són el 81,73% i a la de València el
68%. 

La normativa d’admissió de l’a-
lumnat no sols no contribueix a la
continuïtat dels programes d’ense-
nyament en valencià entre un tram
educatiu i el següent, sinó que l’en-
trebanca: l’adscripció entre centres
de primària i de secundària sovint
no preveu que l’alumnat puga conti-
nuar en el programa bilingüe en què
s’ha iniciat l’escolarització (a la se-
cundària no hi ha “catàleg de llocs
de treball del professorat”). Però el
problema és molt més greu quan es
tracta d’ensenyaments postobliga-
toris: la diversificació en quatre mo-
dalitats de batxillerat i en nombro-
sos cicles formatius en la formació
professional és sistemàticament ob-
viada per la Conselleria a l’hora de
planificar la continuïtat de l’ense-
nyament en valencià. 



tats de l'estudi assenyalen que els
alumnes que segueixen programes
d'ensenyament en valencià PIL/PEV
obtenen millors resultats, fins i tot en
l'àrea de castellà, que els escolaritzats
en Programes d'Incorporació Progres-
siva. Així, l'IVAQE planteja una sèrie
de recomanacions com ara la genera-
lització de l'aplicació dels programes
d'ensenyament en valencià enriquits
en l'educació infantil i l'augment d'ho-
res de valencià en àrees no lingüísti-
ques en els Programes d'Incorporació
Progressiva.

CONCLUSIONS
Si és manté aquesta progressió en
l'extensió de l'ensenyament en valen-
cià, ens caldrà un segle per poder arri-
bar a la fita del 100% de l'alumnat, la
qual cosa exigeix encetar un nou
període amb nous projectes, noves
idees i sobretot amb molta més força.
Per tant, davant d'aquesta situació
cal engegar mesures urgents, tant en
el pla institucional com en el pla edu-
catiu. 

ACTUALITAT COMARCAL

Les dades quantitatives que ens pro-
porciona tots els anys l'Administració,
ens informen que els centres que apli-
quen els programes d'ensenyament en
valencià (PEV i/o PIL) se xifra al voltant
del 50%, però només comprén el 22%
de l'alumnat de tot el País Valencià.
Ara bé, estan acomplint aquests pro-
grames el que la Llei d'Ús fixava? Úni-
cament els programes del model d'en-
senyament en valencià, és a dir PEV i
PIL, garanteixen que l'alumnat en aca-
bar els seus estudis obligatoris tin-
guen la mateixa competència oral i es-
crita en valencià i castellà. Per tant, el
model d'incorporació progressiva (PIP)
ha fracassat en el seu intent d'aconse-
guir els objectius que la Llei d'Ús mar-
cava. Així i tot, la seua presència en el
sistema educatiu valencià és alta, ja
que desenvolupen aquest programa el
50% de centres.
L’Institut Valencià de la Qualitat (IVA-
QE) ha fet públic els resultats de l'a-
valuació realitzada en 14 col·legis del
País Valencià on es desenvolupen pro-
grames plurilingües (PEBE). Els resul-
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CENTRES ALUMNAT

Curs Primària Secundària Primària Secundària

1994/95 511 86 55.981 8.546

1995/96 559 99 63.790 10.487

1996/97 603 118 72.400 14.013

1997/98 622 138 80.615 17.113

1998/99 634 177 88.151 21.747

1999/00 644 193 96.171 25.247

2000/01 650 213 102.250 30.320

2001/02 655 222 106.528 30.891

2002/03 671 241 112.164 35.133

2003/04 691 259 116.009 36.921

EVOLUCIÓ DE L’ENSENYAMENT EN VALENCIÀ

Centres de primària i secundària (públics i privats concertats)

Dades extretes de l’informe realitzat per l’STE-PV

Les dades d'aquest quadre continuen confirmant la desacceleració i els desequilibris abans esmentats. 

És el moment adequat
perquè la comunitat
educativa valenciana
òbriga un procés de
debat i diàleg per tal de
corregir les mancances
i els desequilibris que
ara presenta
l’ensenyament en
valencià, i dissenyar el
futur que volem per a
l’escola pública,
popular i valenciana.
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Així, en el pla institucional, cal refer la
Llei d'Ús per tal que l'Educació Bilin-
güe siga assumida com a model edu-
catiu propi de tot el sistema educatiu
valencià. En el pla educatiu, cal realit-
zar estudis avaluatius dels rendiments
dels programes bilingües, i un rellan-
çament de les tesis que justifiquen la
qualitat de l'educació bilingüe. Així
mateix, l’Educació Bilingüe ha de pro-
curar un enfocament didàctic i meto-
dològic adequat. El Sistema Educatiu
Valencià ha de disposar de professorat
competent en les dues llengües ofi-
cials i amb la preparació didàctica
adient per poder oferir un ensenya-
ment de qualitat amb un tractament
integrat de llengües. L’Educació Bilin-
güe ha de saber afrontar el repte del
multilingüisme i ha de ser el motor de
la innovació didàctica.
Al mateix temps, cal prendre mesures
per corregir els desequilibris que ara
presenta l'ensenyament en valencià,
com són; desequilibri territorial en la
seua implantació, la configuració d'u-
na doble xarxa educativa pública en
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L’últim estudi sociolingüístic destaca que el 47% de la població de l’Horta parla
valencià.

Escolars en un taller didàctic en valencià.

valencià i concertada privada en cas-
tellà i la continuïtat dels programes
d'ensenyament en valencià a Secun-
dària, Batxillerat, Cicles Formatius i
Ensenyaments Especialitzats. Així, al-
gunes actuacions podrien ser les se-
güents:

L’Institut Valencià de la
Qualitat (IVAQE) ha fet
públic els resultats de
l'avaluació realitzada
en 14 col·legis del País
Valencià on es desenvo-
lupen programes
plurilingües (PEBE). 
Els resultats de l'estudi
assenyalen que els
alumnes que segueixen
programes d'ense-
nyament en valencià
PIL/PEV obtenen millors
resultats, fins i tot en
l'àrea de castellà, que
els escolaritzats en
Programes
d'Incorporació
Progressiva.



Substitució dels PIP, en un termi-
ni de tres cursos, per programes
d'ensenyament en valencià (PEV/PIL)
a tots els centres públics, tant de
Primària com de Secundària. 

En tots els IES ha d’haver, si més
no, un programa d'ensenyament en
valencià (PEV). 

Promoure i potenciar els plans
d'acollida.

Promoure l'aplicació dels Plans de
Normalització Lingüística dels cen-
tres sostinguts amb fons públics. 

Plans especials de formació lin-
güísticotècnica per al professorat de
les zones no valencianoparlants. 

Introducció progressiva a tots els
centres sostinguts amb fons públics,
de Primària i Secundària, de les zones
no valencianoparlant, de Programes
d'Incorporació Progressiva, on a més
del valencià s'estudien tres àrees no
lingüístiques en Valencià al llarg de
l'escolaritat obligatòria. 

Introducció en el concert educatiu
com a requisit per a obtindre’l del de-
senvolupament de Programes d'en-
senyament en valencià (PEV/PIL). 

ACTUALITAT COMARCAL
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Campanya de promoció del 
valencià en el trànsit.

Les Trobades són un referent de l’escola valenciana.

El Sistema Educatiu
Valencià ha de disposar
de professorat
competent en les dues
llengües oficials i amb
la preparació didàctica
adient per poder oferir
un ensenyament 
de qualitat amb un
tractament integrat 
de llengües. L’Educació
Bilingüe ha de saber
afrontar el repte del
multilingüisme i ha 
de ser el motor de la
innovació didàctica.

Cartell de l’última Trobada celebrada
a l’Horta Sud.
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Un ampli col·lectiu de persones
preocupades pel futur del nostre

patrimoni natural ha editat el llibre Un
barranc viu. Medi natural i usos tradi-
cionals del barranc de Torrent. El tre-
ball ha estat desenvolupat pel grup
UDERVAL, sota la direcció del geògraf
Carles Sanchis Ibor i editat per
l’Ajuntament de Torrent. L’estudi fou
premiat per la Fundació Horta Sud i
Caixa Popular dins del seu programa
d’ajudes al món associatiu.
El projecte d’investigació ha estat pro-
mogut per la plataforma Un barranc
viu, sense formigó, moviment ciutadà
que s’ha destacat en els últims anys
per la seua lluita contra el projecte de
canalització del barranc de Torrent,
també anomenat de Xiva. Un barranc
que travessa tota la comarca des de
Torrent fins a l’Albufera, i que ha dei-
xat una forta empremta en els cos-
tums de la comarca, i també la por de
les seues inundacions cícliques.
El llibre, presentat el passat mes de
febrer a Torrent, ix a la llum en un
moment d’optimisme per als col·lec-
tius ecologistes de la comarca, ja que
la Confederació Hidrogràfica del
Xúquer ha desestimat finalment el
projecte de canalització del barranc
en el tram mitjà (Paiporta, Picanya i
Torrent), així com el desviament del

barranquet de la Saleta d’Aldaia cap
al barranc de Torrent, sobretot pel
perill que suposa d’arrossegaments
de sediments per a l’Albufera.
Malgrat que el barranc ja s’ha canalit-
zat en el tram inferior (termes de
Catarroja i Massanassa), la Confede-
ració ha decidit davant l’oposició ciu-
tadana i dels grups ecologistes no
canalitzar el tram mitjà, tot proposant
diversos canals de desviament de les
aigües cap al nou llit del Túria. Una
proposta amb menys impacte i que
ha estat ben acollida per ajuntaments
i col·lectius ciutadans.
Però tornant al llibre, el treball supo-
sa una defensa ferma i contundent
dels valors naturals, valors hui bas-
tant degradats per la contaminació i
l’acció humana. S’estructura en tres

blocs. El primer se centra en el passat
històric del barranc, és a dir, els usos
antics del barranc. El segon integra
tres estudi centrats en la descripció
del medi natural del barranc, la seua
vegetació i fauna típiques. Finalment,
el tercer bloc fa un diagnòstic de l’es-
tat actual de la flora i fauna, el qual
permet constatar una elevada degra-
dació, tot destacant la importància
que té el barranc com a refugi d’aus,
principalment en el tram situat dins
del Parc Natural de l’Albufera. 
En definitiva, un treball que també
reivindica a l’Administració la regene-
ració paisatgística i el respecte als
caixers naturals del barranc. Un llibre
que els ciutadans i ciutadanes de
l’Horta Sud poden llegir i consultar a
les biblioteques de la comarca. 

Els valors naturals i socials 
del barranc de Torrent

LLIBRE DE CARME PASTOR

I CARLES SANCHIS

Portada del llibre.

Barranc de Torrent, al pas per Paiporta.
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Un treball que també reivindica a l’Administració
la regeneració paisatgística i el respecte als
caixers naturals del barranc.



GENT D’ACÍ

Centrant-nos ja en el càncer, li pregun-
te directament si aquesta malaltia es
cura. No s’ho pensa: “Sí, en un per-
centatge molt elevat de malalts, sí. No
hem d’oblidar que hui en dia ja passem
del 50% de casos curats; per tant, no
podem dir que no tinga cura. Hi ha un
altre 25% de malalts que, encara que
no es curen, sí se n’augmenta clara-
ment la supervivència, i arriben a con-
vertir-la en una malaltia crònica. Des-
prés tenim l’altre 25%. Però jo crec
que per un malalt sempre es pot fer
molt, moltíssim, i encara que morirà cal
fer les coses bé i ajudar-lo a fer-ho en
les millors condicions possibles”.

MORTALITAT ESTANCADA
En més d’una ocasió hem sentit parlar
que ara mor molta més gent de càncer
que abans. “No –assegura–. L’augment
de la malaltia és real i s’ha incremen-
tat bastant la incidència –cada any es
diagnostiquen a Espanya més de
150.000 malalts–, però la mortalitat
està més o menys estancada, i fins i tot
hi ha tumors que estan disminuint cla-
rament la seua mortalitat. I tampoc
hem d’oblidar que el càncer és més fre-
qüent segons augmenta l’edat i cada
vegada la població en general té més
esperança de vida, amb la qual cosa
també augmenta el risc que es desen-
volupe la malaltia”. I afegeix aquesta

“tots els records que tinc són bons. En
ocasions em faig una recreació de co-
ses simples. No em ve al cap res ex-
traordinari, sols xicotetes coses: com
podíem jugar al futbol al carrer,
aquells carros que passaven plens
d’albercocs i intentaves agafar-ne al-
gun. Crec que la meua infància va ser
molt normal”. Encara que ara no viu al
seu poble, continua tenint-hi un con-
tacte permanent, ja que allí encara
viuen els seus pares i dos dels seus
germans, a més d’alguns amics.
Pel que fa a la seua trajectòria profes-
sional, ell confessa que arribà a la me-
dicina quasi per casualitat: “Jo volia
estudiar la carrera d’enginyer de Ca-
mins, Canals i Ports, però havia d’anar
a Madrid. També vaig pensar ser pilot
d’avions, però havia de desplaçar-me
fins a San Javier. Al final vaig optar per
la medicina, estudis en els quals tam-
bé començava un gran amic meu”. I
reconeix que “no era la meua vocació,
però ara s’ha convertit en una vocació
total, increïble”.
Estudiant medicina, es va decantar per
l’especialitat d’internista. Estant ja tre-
ballant a l’Hospital Clínic, el seu cap de
servei, Miguel Carmena, li comenta
que fan falta internistes en l’IVO. “Ell
em va dir que anara, que tenia molt de
futur, i si no m’agradava que tornara. I
ací estic des de 1977”, comenta.

Si ens parem a pensar un poc, se-
gur que trobem persones que

gaudeixen del seu treball, i és possible
també que a més de passar-ho bé, tin-
guen una gran il·lusió i sàpien trans-
metre-la als altres. Vicent Guillem, cap
del Servei d’Oncologia Mèdica de l’I-
VO de València i president del Comité
Tècnic Nacional de l’Associació Espan-
yola Contra el Càncer, és una d’a-
questes persones: enamorada del seu
treball, amb una il·lusió desbordant i
una esperança contagiosa. I tot això a
pesar d’estar molt a prop, en ple con-
tacte, d’una de les malalties que més
morts produeix cada any al món. Una
curada barba, ja un poc blanca, unes
ulleres segurament de titani, un som-
riure quasi permanent i una mirada in-
tensa, són algunes de les coses que et
sorprenen quan l’observes en parlar. 
Vicent Guillem nasqué a Aldaia un 8
de març, fa ja 52 anys. De la seua in-
fantesa i del seu poble comenta que:
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VICENT BOSCÀ

…hui en dia ja passem del 50% de casos curats;
per tant, no podem dir que no tinga cura. Hi ha
un altre 25% de malalts que, encara que no es
curen, sí se n’augmenta clarament la
supervivència, i arriben a convertir-la en una
malaltia crònica. 

Doctor Vicent Guillem,
cap del servei d’oncologia mèdica

de l’IVO de València

Vicent Guillem.
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reflexió: “En els nostres dies, si la gent
té càncer o mor de càncer, se sap.
Abans, o es desconeixia el diagnòstic o
simplement no es comentava”. Sobre
la incidència de percentatge a la nostra
comunitat, el doctor Guillem afirma que
“estem en la mitjana del país”.
Quan parlem de les causes que poden
afavorir la malaltia, a més de l’envelli-
ment poblacional, destaca, sobretot
“el tabac, que provoca el càncer de
pulmó, que a més és el més mortífer i
la gent continua fumant; el tipus d’ali-
mentació i el sedentarisme”.
I encara que podem saber-ne les cau-
ses, també era necessari conéixer la
seua opinió sobre la possibilitat de tin-
dre un remei efectiu contra el càncer.
Ho explica així: “Mai no hi haurà un
remei, una vacuna, perquè hem de tin-
dre en compte que el càncer són més
de 200 malalties diferents, que poden
tindre diverses causes, distints desen-
volupaments, diferents tractaments.
Són malalties completament diferents.
No té res a veure un càncer de pròsta-
ta amb una leucèmia”. Però Vicent
Guillem és optimista. “Crec que tin-
drem remei per a determinats tipus de
càncer. Estic convençut que dins d’uns
anys, veurem el càncer des d’una pos-
tura científica completament distinta
de com ho fem ara. Ara el veiem com

aprofundint en la investigació i vice-
versa”. Però, ¿i els recursos per a la
investigació? Guillem afirma que “mai
hi ha bastants recursos i menys a Es-
panya, que estem molt per davall res-
pecte a altres països del nostre en-
torn. Però en els últim anys s’ha fet un
gran esforç en la investigació en ge-
neral i en la del càncer en particular.
S’ha creat una Xarxa Temàtica d’In-
vestigació en Càncer, formada por 36
centres clínics i d’investigació. L’IVO
és l’únic centre de la Comunitat Valen-
ciana que està en la xarxa”.
I parlant de l’IVO, Vicent reconeix que
té “fama nacional i internacional. Te-
nim un gran nivell tant en investigació
com en l’aparell assistencial. És el re-
sultat del treball de molts anys i de
moltes persones. En l’actualitat estem
participant en 46 projectes d’investi-
gació clínica. A més, la investigació,
en moltes ocasions, és sempre a llarg
termini i no se’n veuen quasi mai els
seus fruits. Afortunadament, el nostre
servei d’oncologia ha participat en el
desenvolupament de pràcticament
tots els fàrmacs oncològics que s’es-
tan comercialitzant. Personalment
puc dir que he participat en aquest
avanç”. 
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El doctor Guillem al seu despatx de València.

una cèl·lula que s’ha tornat ‘boja’ i co-
mença a créixer d’una forma desorde-
nada, però, cada dia, sabem millor
per què passa això i sabem que hi ha
unes molècules que són absolutament
necessàries perquè aqueixa cèl·lula es
torne ‘boja’”.
Cert és que quan un metge comença a
parlar, en molts casos, la majoria ens
perdem. Però no és el cas de Vicent.
“Mira, ara estem identificant quines
són les rutes metabòliques que segueix
el procés bioquímic perquè es puga
desenvolupar el càncer. I el que estem
fent ja és anul·lar aquest procés. Dins
d’uns anys ja no parlarem de càncer
de pulmó sinó de càncer dex positiu o
càncer ger dos negatiu... i atacarem
aqueixa mateixa diana que sabem que
està alterada o repararem la mutació
genètica. Hui ja tenim bastants conei-
xements per a intentar-ho; dins d’uns
anys serà una realitat”, afirma. 

INVESTIGACIÓ
Sobre la importància que concedeix a
la investigació, Vicent Guillem tampoc
dubta: “No es pot parlar d’oncologia
sense parlar d’investigació. Crec que
les persones que ens dediquem a la
clínica diària, també hem d’estar en el
procés d’investigació. A la vegada
que estàs ajudant un malalt, estàs
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EN POQUES PARAULES

Una persona: diverses, la família

Un paisatge: el mar

Un llibre: “Cien años de soledad”

Una música: The Beatles

Una afició: jugar al dominó

Un desig: poder veure els avan-
ços contra el càncer.

“… Estic convençut
que dins d’uns anys
veurem el càncer des
d’una postura científica
completament distinta
de l’actual”



PATRIMONI DE L’HORTA SUD

Pels camins
de l’Horta Sud

Una aproximació al patrimoni de les vies de comunicació ferroviàries

El ferrocarril va nàixer com a fruit d’aplicar l’invent
emblemàtic de la primera revolució industrial –la
màquina de vapor– com a força de tracció.

Durant la segona meitat del segle
XIX a l’Estat espanyol es cons-

trueixen els principals traçats viaris
que marcaran el punt de partida ne-
cessari per a assentar les bases d’una
incipient industrialització. Fins alesho-
res, llevat de la xarxa de camins reials,
configurada al segle XVIII amb la Il·lus-
tració, la resta del viari estava forma-
da per camins de terra, en molts ca-
sos estrets i tortuosos, que creuaven
els caixers dels barrancs pel seu fons
mitjançant mals passos, per la qual
cosa quedaven incomunicats quan es
produïen fortes pluges o avingudes.
Per això les línies de ferrocarril, que
precedeixen els primers plans nacio-
nals i provincials de creació i moder-
nització de carreteres, representen un
important avanç en les comunicacions
i el transport de mercaderies i perso-
nes, tant a escala comarcal, regional o
nacional. Aquest mitjà de transport
novedós, de gran modernitat, va nài-
xer com a fruit d’aplicar l’invent em-
blemàtic de la primera revolució in-
dustrial –la màquina de vapor– com a
força de tracció. La xarxa ferroviària
que s’anirà configurant al llarg de la
segona meitat del segle XIX va adop-
tar una estructura bàsicament radial
en unir les principals ciutats i capitals
de província. Tot atenent la situació de
l’Horta Sud respecte de València, la
meitat de les seues poblacions es veu-
ran afectades per la presència d’a-
quest nou mitjà de comunicació amb
les diferents línies de camins de ferro

que s’obrin en forma de ventall des de
la capital.
Aquestes línies van ser projectades
per enginyers, els quals també s’en-
carregaren de traçar determinats ele-
ments inherents a aquestes obres,
com ara els ponts, magatzems, i les
mateixes estacions. Tot atenent el pa-
norama de l’arquitectura de la segona
meitat del segle XIX, dominat pels “re-
vivals” estilístics, aquestes obres pro-
jectades per enginyers plantegen un
contrapunt amb les seues línies auste-
res, desornamentades i funcionals.
També introdueixen un nou concepte
arquitectònic, com és el de l’arquitec-
tura seriada, ja que es conceben com
tipus que poden ser construïts de ma-
nera idèntica basant-se en els matei-
xos plànols, com per exemple les dife-
rents estacions d’una línia, o amb
petites adaptacions, com ara un ma-
teix model de pont que es pot adap-
tar d’acord amb les mides del lloc. Per
això, actualment, aquests elements
tan quotidians per a molts de nosal-
tres, són considerats béns patrimo-
nials, ja que testimonien els valors, la
cultura i la realitat socioeconòmica
d’una època.

ESTACIONS DE FERROCARRIL
La presència de ferrocarril tindrà un
notable impacte urbanístic, i contri-
bueix també a generar patrimoni. En
principi les estacions es construeixen
separades dels nuclis urbans, donant
lloc immediatament al traçat de pas-
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Estació de Silla.

Estació d’Aldaia.

Estació de Catarroja.

ADRIÀ BESÓ ROS
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setjos que les uniran amb els centres.
Interessants exemples els podem tro-
bar al carrer de l’Ermita a Picassent, o
al carrer de Cervantes de Torrent,
molt degradat per les substitucions
constructives realitzades als anys sei-
xanta i setanta. Els seus voltants seran
punts privilegiats per a la construcció
de cases d’estiueig i xalets per a les
famílies d’una incipient classe mitjana
de València que, aprofitant els avan-
tatges del ferrocarril com a mitjà de
transport, busca els pobles de la peri-
fèria fugint d’una ciutat que comença-
va ja a créixer de manera important.
Picanya i Picassent encara conserven
interessants exemples d’aquesta ar-
quitectura residencial.
Plantegem ara un recorregut per les lí-
nies que travessen la comarca, fent
una parada en aquells elements patri-
monials que trobem.

LA LÍNIA VALÈNCIA-XÀTIVA
La línia de ferrocarril del Grau de Va-
lència a Xàtiva va entrar en servei l’any
1859. Com a elements patrimonials
que trobem al seu pas per la comarca
cal destacar les estacions de Catarro-
ja i de Silla. La de Massanassa, cons-
truïda als anys quaranta, presenta una
arquitectura casticista pròpia del gust
de la postguerra.

L’estació de Catarroja segueix la tipo-
logia d’estació de pas, situada de ma-
nera paral·lela a les vies. Està forma-
da per un edifici de dues crugies de
dues plantes amb coberta de teula
àrab a dues vessants, i la planta alta
es concep com a vivenda del cap de
l’estació. Les façanes anterior i poste-
rior, tot i que s’ha alterat la composi-
ció original, es conceben amb quatre
obertures per planta, amb les llindes
ressaltades per una senzilla motllura.
D’altra banda, l’estació de Silla es
construeix cap a l’any 1900 en subs-
titució d’un altre edifici més antic. Ti-
pològicament respon als mateixos plà-
nols de moltes estacions de la línia,
com ara les de Benifaió, Alzira i Car-
caixent, que també van ser renovades.
Respon a la tipologia de pavelló dis-
posat de manera longitudinal a les
vies. Es construeix segons un cos prin-
cipal de dues plantes de dues crugies
paral·leles a façana, amb coberta de
teula àrab a quatre faldons. Les faça-
nes anterior i posterior presenten el
mateix nombre i disposició d’obertu-
res en les dues plantes, amb un acu-
rada composició. Normalment en la
planta baixa estaven situades les de-
pendències administratives, com ara
el despatx de bitllets, del cap d’esta-
ció, etc., totes elles amb accés directe

des de les andanes, mentre que la
planta alta estava ocupada per la vi-
venda del cap d’estació. La marquesi-
na constitueix un bon exemple de l’ar-
quitectura del ferro de les primeries
del segle XX que comença a utilitzar-se
decididament en l’arquitectura ferro-
viària. Un altre element interessant és
el rellotge que se situa sobre la façana
amb caixa de ferro colat, tipus que es
repeteix a la mateixa línia i el trobem
també a Catarroja.

LA LÍNIA VALÈNCIA-UTIEL
Va ser construïda en tres fases. La pri-
mera feia el recorregut de València a
Bunyol i va ser inaugurada en 1883.
En 1887 la línia arribava fins a Utiel i
posteriorment, el 1947, el traçat
s'ampliava fins a Conca i Madrid. La lí-
nia de València a Utiel va jugar un pa-
per molt important en el transport de
mercaderies, com ara el vi, la fusta i el
carbó vegetal d'Utiel i Requena, el ci-
ment de Bunyol, i el vi de Xiva i Xest.
El principal element patrimonial que
trobem en aquesta línia és l’estació
d’Aldaia. 
Respon al tipus de les estacions de
tercer ordre projectades per a aques-
ta línia, formada per un pavelló pa-
ral·lel a les vies de dues crugies d’una
planta amb coberta de teula a quatre

25

PATRIMONI DE L’HORTA SUD

La presència del
ferrocarril tindrà un
notable impacte
urbanístic, i contribueix
també a generar
patrimoni. En principi,
les estacions es
construeixen separades
dels nuclis urbans, 
però donen lloc
immediatament al traçat
de passetjos que les
uniran amb els centres. 
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Estació de Manises.



mics de Manises, alhora que es facili-
tava l'arribada de primeres matèries
per a la producció ceràmica. Com a
principals elements patrimonials d’a-
questa línia destaquen les estacions de
Quart de Poblet i Manises i el pont de
ferro que salva el pas del barranc de
Manises.
Les estacions responen a la tipologia
de pavelló paral·lel a les vies. La de
Quart de Poblet està formada per un
cos de dues crugies de dues plantes
amb coberta de teula a quatre ves-
sants. Es caracteritza per una compo-
sició simètrica de les façanes anterior
i posterior amb tres obertures per
planta. La de Manises es basa en
aquest esquema constructiu, però la
planta de major dimensió es tradueix
en una composició de set obertures
per planta en les façanes anterior i
posterior. Les embocadures de les fi-
nestres i els llenços murals de la faça-
na de les vies van ser decorades amb
plafons ceràmics de caràcter casticis-
ta, fet que trenca les característiques
sòbries i funcionals que han tingut
aquests edificis, projectats per engin-
yers, que es caracteritzen per un pre-
domini de la funcionalitat sobre l’or-
namentació.
Una de les principals aportacions dels
traçats ferroviaris són els ponts de fer-

faldons. Per això podem trobar altres
construccions iguals al llarg del traçat,
com ara la de Loriguilla. Actualment
es troba en molt bon estat de conser-
vació en haver estat restaurada amb
molt bon criteri, amb la recuperació
fins i tot d’altres construccions auxi-
liars que formen part del conjunt com
ara l’edifici dels serveis i la nau que
conforma l’antic dipòsit de mercade-
ries. Les façanes es troben comparti-
mentades per portes rematades amb
arcs en nombre imparell sobre les fa-
çanes anterior i posterior, per la qual
cosa l’obertura central es troba res-
saltada i aixi remarca l’eix de simetria
de la façana.

LA LÍNIA VALÈNCIA-LLÍRIA
Tot i que la concessió d’aquesta línia
es va obtindre fins a Calatayud (Sara-
gossa), passant per Terol, la seua
construcció es va quedar en la primera
fase que comprenia el traçat València-
Llíria amb un recorregut de 27,64 km.
El primer tram València-Manises va ser
inaugurat el 22 de maig de 1889, i
arribà a Llíria el 10 d’octubre de
1890. La presència d’aquesta línia va
permetre el transport de vins de Llíria
i del Camp del Túria als cellers del
Grau de València per a la seua expor-
tació, i donà eixida als productes cerà-

ro, material que a partir de la Revolu-
ció industrial comença a aplicar-se de
manera massiva en el camp de l’obra
pública i que a poc a poc anirà obrint-
se pas en les arquitectures domèsti-
ques. El pont de Manises estava for-
mat per una gran biga de gelosia en
forma de U feta amb perfils metàl·lics
amb unions roblonades, que recolza
sobre sengles pilastres de carreu i ra-
jola. En la dècada dels anys noranta
aquesta biga va ser reemplaçada per
una altra més moderna. El pont antic,
interessant obra d’enginyeria projec-
tada per l’enginyer de Manises Rafael
Valls David, es va conservar uns
quants anys en el fons del caixer del
barranc, però va desaparéixer definiti-
vament uns anys després.

LA LÍNIA DE VIA ESTRETA VALÈN-
CIA-CASTELLÓ DE LA RIBERA
La construcció d’aquesta línia va co-
mençar l'any 1891, projectada per a
unir el Grau de València amb Torís
amb la finalitat de facilitat l’exportació
dels vins de la Baronia i el carbó mi-
neral de les serres properes a Dos Ai-
gües. El 1893 arribava Torrent, i dos
mesos més tard a Picassent. Però el
1894 es va decidir canviar-ne el tra-
çat, ara amb destinació a Castelló de
la Ribera. Així, el 1895 s'inaugurava el
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El pont antic,
interessant obra
d’enginyeria projectada
per l’enginyer de
Manises Rafael Valls
David, es va conservar
uns quants anys en el
fons del caixer del
barranc, però va
desaparèixer
definitivament uns anys
després.

Pont del ferrocarril en Manises.
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traçat entre Picassent i Alberic, i arri-
bava finalment a Castelló de la Ribera
l’any 1915. Com a elements patrimo-
nials podem trobar les estacions de
Paiporta, Picanya, Torrent i Picassent.
La seua imatge es troba molt alterada
com a conseqüència de les transfor-
macions patides en les obres de mo-
dernització de la línia realitzades a fi-
nals de la dècada dels anys setanta,
amb alteracions en la morfologia de
les obertures, revestiments i propor-
cions en alçar el nivell de les andanes.
Però la modernització no sempre su-
posa una incompatibilitat amb la con-
servació del patrimoni, tal com de-
mostren les estacions de la línia del
trenet de l'Horta Nord que, modernit-
zades en la dècada dels noranta, ja
han estat considerades béns patrimo-
nials i les intervencions necessàries s’-
han fet compatibles amb els seus va-
lors. També al terme de Picassent
trobem alguns testimonis d’antics
ponts de ferro construïts per a salvar
el pas d’alguns barrancs.
L’estació de Torrent està formada per
un cos de dues plantes i altres dos
adossats a cada costat d'una sola
planta, que es retranquegen lleugera-
ment sobre la façana recaient al carrer,
contribuint així, tot junt amb altres re-
cursos arquitectònics, a ressaltar el

cos principal i l'eix de simetria del con-
junt. Les façanes són simètriques entre
si. En les dues façanes principals re-
caients a la via pública i a les andanes
destaca el cos central rematat per un
frontó triangular que s'alça sobre l’am-
pit de rajola, que amaga la coberta de
teula àrab existent darrere i alhora
contribueix a remarcar l'eix de simetria
de la façana i a trencar la seua remar-
cada horizontalitat. Aquest tipus va es-
tar prou representat en l’arquitectura
ferroviària, ja que podem trobar-lo, en-
tre d’altres, a les estacions del trenet
de Bétera i Llíria.
Més senzilles són les estacions de Pi-
canya, Paiporta i Picassent, d’una
planta de dues crugies tancades per
un mur perimetral amb una ordenació
simètrica de les obertures.
En el traçat entre Picassent i Alginet
es construeixen els ponts sobre el ba-
rranc Fondo i el barranc de Picassent,
en les immediacions de la font de l’O-
met. Responen al tipus habitual de
pont amb estreps de maçoneria rejun-
tada amb les cadenes cantoneres de
carreus, que recolzen una biga de ge-
losia de ferro. En l’actualitat aquestes
bigues han estat substituïdes per al-
tres de formigó armat, fet que ha alte-
rat greument la imatge original que te-
nia el disseny d’aquests ponts. 
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Vistes de l’estació d’Aldaia.

Com a elements
patrimonials podem
trobar les estacions 
de Paiporta, Picanya,
Torrent i Picassent. 
La seua imatge es
troba molt alterada
com a conseqüència 
de les transformacions
patides en les obres 
de modernització.
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Pont del ferrocarril sobre el barranc de Picassent.



En els últims anys Manises ha arra-
sat el seu patrimoni. Els manisers

ens preguntem per què els nostres go-
vernants enderroquen totes les nos-
tres senyes d’identitat, per què esbo-
rren la nostra història, per què a
Manises no s’ha mantingut el Castell
com ha fet el poble d’Alaquàs, o la to-
rre àrab com ha fet el poble de To-
rrent o les cisternes àrabs com a
Quart de Poblet.
Ara el Barri d’Obradors, el polígon in-
dustrial més antic de tot Europa, tam-
bé d’època àrab, estan enderrocant-
lo. Què serà demà l’aqüeducte?, el
centre històric?, la façana de la fàbri-
ca d’“El Arte”, els assuts de les sé-
quies? Aquest és el patrimoni ende-
rrocat en els últims anys a Manises:

CASTELL DELS BOÏL, TORRE ÀRAB
I CISTERNES MEDIEVALS
La torre de guaita musulmana de plan-
ta quadrada (com la de Torrent), fabri-
cada amb morter, s’estima que fou

construïda cap als segles XIII-XIV. Al
voltant de la torre es van construir les
dependències del palau dels senyors
de Manises. En 1960, sent alcalde Jo-
sé María Tadeo Sanchis, es va ender-
rocar l’edifici.

CARRERS MEDIEVALS 
Carrers estrets de traçat asimètric i
amb carrerons, tot de l’època moris-
ca. Encara podem veure el traçat de la
muralla medieval pel carrer del Sagra-
ri i el carrer de Sant Vicent. Des dels
anys seixanta fins als vuitanta, sent al-
caldes José María Tadeo, Francisco
Gimeno, José María Morató, s’han
construït edificis de fins a cinc altures
al mateix cor del centre històric, per
exemple al costat de l’església. 

LA PAZ, EL MUSICAL I L’ARRIBA
Importants centres de la vida social i
cultural del Manises de principis del
segle XX. Seus de les bandes de músi-
ca, teatres, sales de ball, etc. En 1966

fou enderrocat La Paz, al 1978 el Mu-
sical i al 2000 s’enderrocà l’Arriba
sent alcalde Enrique Crespo, després
que la Diputació la cedira a l’Ajunta-
ment. 

PLAÇA D’ESPANYA
Plaça amb els escuts de totes les pro-
víncies espanyoles, mapes gastronò-
mics, col·lecció de quadres que repre-
senten el antics jocs infantils i costums
populars. 
S’enderrocà en 1998 sent alcalde Jo-
sé Alberto Arnal i Manuel Madolell. 

ELS PRIMERS FILTRES D’AIGUA
POTABLE DE VALÈNCIA DE 1850
Al 1850 s’inaugurà a la font del Negri-
to a València l’arribada d’aigua potable
a la capital. El projecte prenia aigua
del Túria a l’altura de l’actual Presa fil-
trant-la als filtres que hi havien fins fa
poc al final de l’avinguda de Blasco
Ibáñez de Manises. L’aigua arribava als
filtres per una séquia tapada amb una

PATRIMONI DE L’HORTA SUD
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El patrimoni arrasat
a Manises

ASSOCIACIÓ AMALGAMA

Casa de la Cultura de Manises.

Ara el Barri d’Obradors,
el polígon industrial
més antic de tot
Europa, també 
d’època àrab, estan
enderrocant-lo. Què
serà demà l’aqüeducte?
el centre històric? la
façana de la fàbrica
d’“El Arte”, els assuts
de les séquies?



29

sigut escenari de nombrosos actes
culturals i socials. L’any 2002 Enrique
Crespo l’enderrocà, amb gran oposi-
ció dels col·lectius socials.

EL BARRI D’OBRADORS
L’any 2002 començà l’enderrocament
del Barri d’Obradors. Han enderrocat
diverses fàbriques, una d’elles amb
una mufla de grans dimensions i un
forn de fondre plom, que era l’únic
que quedava al barri. Ara l’informe del
Consell Valencià de Cultura recomana
que el barri es conserve. No sabem si
això salvarà al barri o només allargarà
la seua agonia. 

volta de rajoles, i després de ser filtra-
da arribava a nombroses fonts públi-
ques de València. La séquia encara s’u-
tilitza per a reg i es conserven molts
respiradors que indiquen per on fa el
seu recorregut des de la Presa. A l’any
2002 Enrique Crespo va tapar tota la
seua estructura per fer un parc que no
té res a veure amb allò que era. 

EL MUR DEL CONVENT DE LES
CARMELITES DESCALCES
El Convent de Carmelites s’inaugurà
en 1927. En 1984 el convent passà a
ser Casa de Cultura, i des d’aleshores
fins al moment de l’enderrocament ha
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Façana de la Casa de l’Art.

…per què els nostres
governants
enderroquen totes les
nostres senyes
d’identitat, per què
esborren la nostra
història?

Filtres d’aigua potable de 1850. Palau dels senyors de Manises. Barri d’Obradors.



PAPERS D’HISTÒRIA

litzat el procés de captació documen-
tal, de l’Estació del Nord de València
partiren, rumb a Salamanca, un total
de 783 caixes de papers pertanyents
a 188 municipis valencians que po-
den ser desglossades de la següent
manera: 180 procedents d’Alacant,
amb dades del període 1904-1939;
365 de Castelló, d’entre 1936 i
1938; 13 de Vinaròs, d’entre 1902 i
1938; i de València, 5 de 1938 amb
material de les oficines delegades del
govern republicà i 220 amb escrits
polítics i socials datats entre 1932 i
1937.
Doncs bé, segons ha informat recent-
ment el diari Levante-EMV set dels
municipis afectats pertanyen a la co-
marca de l’Horta Sud. Un d’ells és Ala-
quàs, que fou el primer a demanar, en
2003 i mitjançant moció, que els do-
cuments siguen restituïts als seus legí-
tims propietaris i que es proporcione
una còpia microfilmada a l’Arxiu de la
Guerra Civil que permeta els diferents
estudis i investigacions. També els ha
demanat Silla, que arran de la propo-
sició no de llei aprovada per les Corts
Valencianes en maig de 2004 sol·licità
el retorn dels informes –entre els
quals hi ha papers de la UGT– d’un
sindicat anarquista i d’un col·lectiu lo-
cal. I Torrent, d’on fou segrestada co-
rrespondència militar i factures per
obres de l’Hospital de la Sang de la
Direcció General de Seguretat del Ve-

Cultural les entitats encarregades
d’encapçalar aquesta reivindicació, i
de rememorar com, quan i de quina
manera foren espoliats determinats
municipis, partits polítics, sindicats i
també particulars.
L’acció de captació documental que,
amb la voluntat de coordinar la poste-
rior repressió, portaren a terme els
vencedors de la Guerra Civil entre el
bàndol republicà estigué promoguda
per Ramón Serrano Suñer, ministre de
l’Interior del primer govern de Franco,
i Marcelino Ulibarri Eguiraz, un carlí a
qui el Generalíssim encarregà perso-
nalment l’operació. I si no fóra perquè
parlem d’uns esdeveniments que so-
vint tingueren conseqüències tràgi-
ques –la repressió, tortura i fins i tot
mort de persones no afectes al règim–
la història que expliquem seria merei-
xedora d’un ben interessant guió cine-
matogràfic.

REGISTRES PER LA FORÇA
Per a la confiscació dels documents el
franquisme utilitzà, bàsicament, dos
sistemes: d’una banda, els registres
per la força; i de l’altra, la petició vo-
luntària de documentació als dife-
rents ajuntaments mitjançant una cir-
cular. Com sol passar sovint en
aquests casos, d’uns ajuntaments
–els més adeptes, cal entendre– va-
ren respondre afirmativament mentre
que d’altres no en varen fer cas. Fina-

Ara que les Corts Generals han
protagonitzat un acte de «justícia

històrica», en aprovar el retorn dels
papers confiscats després de la Guer-
ra Civil de 1936-39 a les institucions,
partits i sindicats catalans, als seus le-
gítims propietaris, i que, per contra, el
Govern valencià ha fet cas omís de la
proposició no de llei que les Corts Va-
lencianes aprovaren per unanimitat en
maig de 2004, potser siga un bon mo-
ment per a recordar que entre els do-
cuments que el franquisme s’apropià
n’hi ha una bona quantitat de proce-
dents de diferents municipis i entitats
de l’Horta Sud.
Encara que la comunitat autònoma on
més s’ha fet sentir la batalla per la re-
cuperació dels coneguts com a «pa-
pers de Salamanca» siga Catalunya,
cal apuntar que molts altres territoris
de l’Estat també han fet peticions for-
mals perquè els siga retornada la do-
cumentació. Al País Valencià han estat
la Comissió de la Dignitat i d’Acció

Entre els documents que el règim franquista
s’apropià i que es troben a l’Arxiu de Salamanca,
n’hi ha d’Alcàsser, Alaquàs, Quart de Poblet 
i Silla.

RAFAEL ROCA

Institut d’Estudis Comarcals de l’Horta Sud

Els sindicats CNT i UGT van ser
víctimes de la confiscació.
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Els papers de l’Horta Sud 
a Salamanca
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dat, i nombrosos arxius del jutjat de
primera instància i del registre provi-
sional de causes.
La resta dels municipis afectats a la
comarca de l’Horta Sud són Alcàsser,
entre els documents del qual hi ha
cartes d’adhesió a Lerroux; i Catarro-
ja, ja que tots dos pobles es trobaven
dins l’inventari de l’arxiu de la Federa-
ció Espanyola d’Internats i Deportats
Polítics. De Manises, la correspondèn-
cia dirigida a l’Agrupació d’Escoles
Laiques Obreres de Madrid. I, final-
ment, de Quart de Poblet, una part
dels expedients de l’ajuntament i de la
Sociedad de Obreros Albañiles.
A banda del valor sentimental i per-
sonal que la documentació té per als
seus legítims propietaris i descen-
dents, és més que evident que tots
aquests papers contenen una impor-
tant part de la història i la memòria
dels nostres municipis que, mentre no
recuperem, continuarà tacada i se-
grestada. Per això, la del retorn dels
papers confiscats durant la Guerra Ci-
vil no és només una qüestió política,
sinó també històrica i social, i sobre-
tot simbòlica i moral. I en aquest sen-
tit cal assenyalar que en novembre de
2002 l’Institut d’Estudis Comarcals
de l’Horta Sud (IDECO) ja demanà, a
través de la Federació d’Instituts
d’Estudis Comarcals del País Valencià
(FIECOV) la devolució dels docu-
ments. Amb aquella demanda, la FIE-

COV pretengué conjugar el dret jurí-
dic a la propietat amb el de la inves-
tigació, i també adherir-se a la petició
formulada en aquest mateix sentit per
Acció Cultural, els governs autonò-
mics de Balears i Catalunya i múlti-
ples universitats i intel·lectuals de 47
països.

DIGNITAT HUMANA
Tot i que s’han realitzat molts i lloa-
bles esforços, resulta més que evident
que encara són insuficients. Perquè
malgrat les expectatives que l’any
passat creà el Govern valencià, ja hem
vist com tot ha quedat en fum d’esto-
pa. Com que es tracta d’una qüestió
que afecta el conjunt de la societat,
fóra bo que, de cara a aconseguir que,
com ha passat amb Catalunya, algun
dia ens siguen retornats uns papers
apressats de manera fraudulenta i
amb intenció repressiva, els ajunta-
ments, les entitats i els col·lectius –ca-
dascú en la mesura de les seues pos-
sibilitats– de la comarca de l’Horta
Sud que encara no ho han fet, fins i tot
aquells que no hi estan directament
afectats, elevaren peticions i propos-
tes als governs central i autonòmic.
Perquè, ben mirat, també es tracta
d’una qüestió de dignitat humana. Ja
que, com ha advertit l’advocat i histo-
riador Pep Cruanyes, «la finalitat últi-
ma era no només la utilització dels do-
cuments com a eina de repressió, sinó
també l’esfondrament de la memòria
dels vençuts de la guerra, i l’esborra-
ment de la memòria dels anys de la
República, de l’autonomia, de la lliber-
tat de pensament i de tot el que repre-
sentés cultura catalana». Una pràctica
que fins fa quatre dies encara es por-
tava a terme a l’Estat espanyol i que,
de fet, determinats mandataris conti-
nuen utilitzant hui en dia a molt països
del món, especialment aquells que pa-
teixen dictadures o governs totalitaris.
I només pensar que hi ha partits de-
mocràtics que, emparats en la indis-
solubilitat arxivística, intenten justifi-
car-les o legitimar-les fa posar els pèls
de punta. Antic casino republicà d’Alaquàs.

De l’Estació del Nord de València partiren,
rumb a Salamanca, un total de 783 caixes
de papers pertanyents a 188 municipis
valencians.

Ramón Serrano Suñer, cunyat i ministre
de Franco, va ser el promotor de la
confiscació dels papers.
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El retorn dels papers
confiscats durant la
Guerra Civil no és
només una qüestió
política, sinó també
històrica i social, 
i sobretot simbòlica 
i moral.
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Aquesta expedició isqué del Port de
València el dia de Nadal de 1954, el
25 de desembre. El 5 de gener de
1955 –ara fa cinquanta anys– arriba-
ren a la República Dominicana. En to-
tal eren 750 emigrants d’alguns po-
bles de l’Horta, la Ribera Alta i Baixa
i de Burgos.
L’expedició fou possible per mitjà d’un
acord signat en 1954 pels dictadors
Francisco Franco i Rafael Leónidas
Trujillo. L’objectiu d’aquesta singular
emigració consistia a reproduir l’horta
valenciana en aquest país del Carib.
La idea, segons narra la premsa va-
lenciana de l’època, la va concebre el
mateix Trujillo en la seua estada a Es-
panya en 1954. El dictador dominicà
visità València i es quedà impressionat
per la varietat de cultius de l’Horta, i
va decidir “importar” al seu país l’a-
gricultura hortofructícola i arrossera
valenciana. Els governs de Santo Do-
mingo i Madrid signaren aleshores un
acord d’immigració per a enviar llau-

Rafael Leónidas Trujillo Molina és,
sense dubte, una de les figures

més conegudes de la història de la Re-
pública Dominicana. La seua dictadura
començà el 16 d’agost de 1930 i aca-
bà amb el seu assassinat, el 30 de
maig de 1961. Trujillo implantà un dels
règims més cruents d’Amèrica Llatina,
sota l’empara dels Estats Units i el su-
port de l’Església. Durant el seu govern
van ser habituals els empresonaments,
les tortures i els assassinats dels seus
opositors. El règim també es va sus-
tentar en una forta corrupció. L’escrip-
tor Mario Vargas Llosa narra de mane-
ra magistral en la seua novel·la La
fiesta del Chivo el món sòrdid i violent
del règim trujillista. Un llibre cabdal
per a conéixer la història política d’-
Hispanoamèrica. 
Un capítol bastant desconegut de l’a-
nomenada “Era Trujillo” és l’odissea
viscuda per 200 famílies valencianes i
60 de Burgos a la República Domi-
niana durant els anys 1955-61.

Enguany es
compleixen 50 anys
de l’emigració de
200 famílies de
llauradors valencians
a la República
Dominicana. Un
acord signat en 1954
pels dictadors Rafael
Leónidas Trujillo i
Francisco Franco va
propiciar l’expedició,
que tenia l’objectiu
de reproduir l’horta
de València en
aquest país del
Carib. Embarcaren
en aquesta odissea
gent d’Albal,
Alcàsser, Catarroja,
Picassent,
Beniparrell, Sedaví 
i Silla. Després de
l’assassinat de
Trujillo, l’any 1961,
la majoria dels
emigrants tornaren 
a Espanya
desil·lusionats 
i sense fortuna. 

FRANCESC MARTÍNEZ

Notícia del diari Levante sobre l’embarcament dels llauradors valencians en 1954.
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L’aventura americana
de l’Horta
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radors espanyols a la República Domi-
nicana. La idea de fer fortuna en ter-
res llunyanes va atraure molts campe-
rols que vivien en la misèria de la
postguerra. Els ajuntaments valen-
cians –seguint instruccions de Madrid–
dictaren bans en què s’informava els
veïns sobre la possibilitat d’emigrar i
adquirir terres pròpies a la República
Dominicana. S’establiren centres
d’inscripció a Picassent, Silla, Catarro-
ja, Almussafes, Sollana, Albal i Sedaví.
El grup més nombrós (format per 140
persones) era de Picassent. Cinquanta
famílies d’aquest poble s’aventuraren
a provar fortuna, a “fer les Amèri-
ques”.

MISSIÓ CIVILITZADORA
Els llauradors valencians s’embarca-
ren suggestionats per la propaganda
franquista. El govern espanyol plante-
jà el viatge com una nova missió catò-
lica civilitzadora d’Espanya a les Índies
i com la recerca d’un nou “El Dorado”.
El fet que l’illa de la República Domi-
nicana fóra batejada per Cristóbal Co-
lón –l’any 1492– amb el nom de “La
Española”, va donar a l’expedició eixa
aurèola hispànica. Però sobretot fou
determinant la promesa de noves te-
rres. Trujillo va prometre una casa a

cada família, eines del camp, una ex-
tensió de terreny màxima de 35,25
fanecades (500 tareas dominicanes) i
un sou mensual de 10 dòlars ameri-
cans fins que recolliren la primera co-
llita. 
El diari Levante de 26 de desembre de
1954 recull en la pàgina 7 un ampli
reportatge (signat per Salvador Chan-
zá i amb fotografies de Jaume Serra)
la notícia de l’embarcament d’aques-
tes 260 famílies en el vaixell España al
Port de València. El vaixell l’havia en-
viat el govern dominicà. En aquesta
expedició embarcaren, entre d’altres,
les famílies de Milagros Soria de Pi-
cassent, Tomás Martínez i María Her-
nándiz de Beniparrell, Amparo Soria
de Catarroja, Vicent Rotglà d’Albal
amb la seua família i Salvador Tormo i
Aurelia Pinazo de Silla. Tots aquests,
uns anys després, tornaren sense cap
riquesa als seus pobles d’origen, on
referen la vida amb els fills que nas-
queren a Santo Domingo. Amb ells he
pogut parlar i reproduir una part d’a-
questa singular odissea, un viatge llarg
ple aventures adverses –també satis-
factòries– com el viatge d’Ulisses d’I-
taca. 
L’odissea dominicana començà el ma-
teix dia de l’embarcament, poc abans

El nounat, Rafael Leónidas Tormo, en el vaixell España.

Uns anys després a Silla: Rafael Leónidas
Tormo amb el seu germà.
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Els llauradors
valencians
s’embarcaren
suggestionats per la
propaganda franquista.
El govern espanyol
plantejà el viatge com
una nova missió
catòlica civilitzadora
d’Espanya a les Índies 
i com la recerca d’un
nou “El Dorado”.

Amparo Soria, de Catarroja, amb el seu
marit.



PAPERS D’HISTÒRIA

del país. Malgrat que la invasió va fra-
cassar, va estimular l’activitat conspi-
rativa contra Trujillo i donà lloc a la
formació del moviment clandestí “14
de Junio”. El dictador respongué amb
la repressió. La mort violenta a mans
de sicaris del règim de les germanes
Minerva, Patria i María Teresa Mira-
bal, provocà un gran sentiment contra
Trujillo d’amplis sectors socials, 
incloent l’Església. També els Estats
Units retiraren el seu suport al règim
després de l’atemptat que Trujillo ha-
via provocat contra el president vene-
çolà Rómulo Betancurt. Tots aquests
esdeveniments tingueren com a colofó
l’assassinat de Trujillo el 30 de maig
de 1961.
La mort del dictador va motivar que
les famílies valencianes que encara
restaven a l’illa regressaren a Espa-
nya, sense cap fortuna que havien
imaginat aconseguir quan se n’anaren,
cansats d’intentar traure a la terra
productes que sols creixen en clima
mediterrani. Tornaren als seues po-
bles d’origen tan sols amb una rique-
sa: els fills que nasqueren allí. 

COLÒNIES DE LLAURADORS
Els llauradors valencians van ser re-
partits pel país. Formaren petites co-
lònies en municipis com ara Villa Julia
Molina, San Juan de la Maguana i
Baoba del Piñal, entre d’altres. El go-
vern dominicà els va proporcionar les
terres i les eines promeses. Però l’-
horta del Mediterrani no va poder cla-
var les seues arrels en terres antillanes
de clima tropical. Les collites es per-
dien per la virulència de les tempestes
tropicals. A més a més, el retard eco-
nòmic estructural del país, unit a les
despeses fastuoses de la “Feria de la
Paz”, van deixar pocs pressupostos
per a dotar de maquinària moderna i
sistemes de cultiu més avançats els
llauradors espanyols. Alguns colons
protestaren al govern, i ho pagaren
amb la presó o la repatriació. 
Aquests factors adversos i el deterio-
rament de la situació política a finals
dels anys 50 no va beneficiar els co-
lons valencians. Una invasió militar
produïda el 14 de juny de 1959, pro-
cedent de Cuba i amb el suport de Ve-
neçuela, va sacsejar les consciències

d’eixir el vaixell del port. A les sis de
la matinada del 25 de desembre nai-
xia en l’España un xiquet, fill del ma-
trimoni de Silla Salvador Tormo i Aure-
lia Pinazo. Les autoritats li donaren un
caire patriòtic al natalici i a l’infant li
posaren el nom de Rafael Leónidas
Tormo Pinazo, és a dir, amb el nom de
pila de Trujillo. I per ser el primer xi-
quet nascut en aquesta expedició, el
dictador dominicà va decidir apadri-
nar-lo. L’expedició de l’España va arri-
bar el 5 de gener de 1955 a Santo
Domingo, la capital de la república.
Uns dies després el bateig de l’infant
Rafael se celebrà al palau presidencial
de Trujillo. Anys després el xiquet Ra-
fael Leónidas tornà amb els seus pa-
res a Silla, on –quan es féu major– es
va especialitzar en el muntatge de dis-
coteques mòbils.
Els valencians de l’España arribaren al
país antillà en un any gran per a Truji-
llo. Aquest 1955 fou proclamat “Año
del Benefactor de la Patria”, i amb tal
motiu se celebrà la “Feria Internacio-
nal de la Paz y Confraternidad del
Mundo Libre”. 

El govern dominicà els va proporcionar les terres i les eines promeses. Però
l’horta del Mediterrani no va poder clavar les seues arrels en terres antillanes
de clima tropical.

Família de Vicent Rotglà d’Albal cultivant arròs a la República Dominicana.
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La construcció de les línies de l’A-
VE a l’Horta Sud continua ocupant

l’actualitat informativa. Actualment
està en obres el traçat Benifaió-Pica-
nya de la línia procedent d’Albacete,
mentre que ja estan licitades les
obres del tram Requena-Set Aigües
de l’AVE procedent de Conca. I no
oblidem tampoc que l’AVE discorrerà
a València per un túnel de 9 quilòme-
tres, travessant el nucli històric de la
ciutat. Un risc a tenir en compte des-
prés dels esdeveniments del barri del
Carmel de Barcelona.
Aquest impacte ambiental explica que
500 associacions de la comarca for-
maren una coordinadora ciutadana en
2002 per a exigir altres alternatives.
Un moviment ciutadà que impulsà la
Fundació Horta Sud i altres col·lectius
com ara la Unió de Llauradors, els ins-
tituts d’estudis comarcals de l’Horta

Nord i Sud i el Fòrum d’Empresaris de
l’Hort Sud.
Recordem que la societat civil de la
comarca proposava dos alternatives
per l’Horta. La primera consistia a fer
un AVE soterrat per tots els trams de
la comarca, i la segona fer discórrer
l’AVE paral·lel al By-Pass, tot cons-
truint una estació intermodal a l’Aero-
port de Manises des d’on eixiria una
llançadora de metro cap al centre de
València. Qualsevol d’aquestes solu-
cions –evidentment més costosa eco-
nòmicament– salvaria la comarca d’a-
questa muralla ferroviària.
Tanmateix, cap d’aquestes alternati-
ves ha estat considerada pels governs
de Madrid, tant del PP (que va redac-
tar i aprovar el projecte) com l’actual
del PSOE. Abans de març de 2004,
els governs populars de Madrid i de
València no canviaren la seua posició
inicial. La Generalitat volia a tota cos-
ta que l’AVE estiguera per a la Copa
Amèrica, i així poder bufar en eixa fa-
ràndula turística-immobiliària en què
ha convertit bona part del territori va-
lencià.
La situació, però, semblava que podia
canviar amb la victòria del PSOE en
les darreres eleccions generals en
març de 2004. S’obria una porta a
l’esperança per a modificar el projec-
te. Els alcaldes i alcaldesses socialis-
tes de la comarca aconseguiren el
passat mes de febrer parlar amb la
ministra de Foment, Magdalena Álva-
rez, qui va rebutjar soterrar l’AVE del
tram Benifaió-Picanya, tot argumen-
tant que les obres ja estaven comen-
çades quan governava el PP i que fer-
lo soterrat suposaria un increment de
800 milions d’euros. 

El ministeri, però, va acceptar fer-hi
algunes modificacions. Es tracta d’un
AVE que rebaixa la quota d’altura en
alguns punts com Alcàsser, alhora que
incorpora talussos d’arbres paral·lels
a la via, així com un corredor verd
amb carril-bici incorporat en un recor-
regut de 10 quilòmetres de llarg. Un
AVE que, si bé no és el que volia la co-
marca, incorpora alguns elements am-
bientals que minimitzen l’impacte vi-
sual. Així mateix, el ministeri també
ha acceptat negociar el tram Madrid-
València, que afecta Torrent, Alaquàs i
Aldaia.
Tot i això, alguns col·lectius i ajunta-
ments de l’Horta es mostren dece-
buts, insisteixen que el soterrament és
la millor solució. Val a dir que, malgrat
l’anunci de Magdalena Álvarez de mo-
dificar el projecte, la Mancomunitat de
l’Horta Sud i els ajuntaments de Tor-
rent i Alaquàs han decidit no retirar de
moment el seu contenciós contra el
traçat de l’AVE davant l’Audiència Na-
cional. 
Si bé és cert que Madrid no ha conce-
dit tot el que demanava la comarca,
també és cert que sense el suport de
la Generalitat difícilment es pot fer un
front contra aquest projecte, i la Ge-
neralitat en cap moment ha qüestio-
nat l’AVE. Així les coses, finalment te-
nim un AVE que no satisfà totalment
les aspiracions de la comarca, un AVE
que sembla definitiu. Un AVE que,
malgrat tot, no estarà per a la Copa
Amèrica (ja ho va dir Álvarez Cascos)
perquè no hi ha temps per a construir
l’Estació Central de València ni el tram
soterrat de la capital. Un AVE que, de
ben segur, serà una via morta durant
molt de temps.
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L’AVE del desencant
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FRANCESC MARTÍNEZ

Tenim un AVE que no satisfà totalment les aspiracions de la comarca, 
un AVE que sembla definitiu. Un AVE que, malgrat tot, no estarà 
per a la Copa Amèrica.

INFRAESTRUCTURES

Obres de l’AVE al terme d’Albal.



PASSAT I PRESENT

l’actual plaça del país valencià de picanya, en un principi
s’anomenava de sant josep, en 1936 es retolà com a plaça de

francisco pi i margall i posteriorment de josé antonio primo de
rivera. en 1977 adquireix el nom actual. la creació d’aquesta

plaça constitueix un canvi urbanístic fonamental per a la
població. és el resultat de l’enderrocament d’una illa de cases

del carrer de la séquia i l’ampliació de l’antiga plaça de josé
antonio. a la nova plaça, inaugurada en 1981, es va construir
una mena d’escenari destinat a representacions sota el qual hi

ha un antic celler convertit en sala d’exposicions

Plaça del País Valencià de Picanya


