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FE D'ERRATES

En l’article "La Comarca de L'Horta Sud i els estudis d’història local" publicat en
el número 24 d'aquesta mateixa revista, del que és autor Josep Ramon Sanchis
Alfonso, s’oblida indicar en nota que per a la seua realització s’havien utilitzat
entre altres fonts bibliogràfiques les obres "Economia Agrària i Història Local. 
I Assemblea d'Història de la Ribera" i "I Col·loqui d’Història Agraria (Barcelona,
13-15 d’octubre, 1978)", les dos publicades per la Institució Alfons el Magnànim
de la Diputació de València en 1981 i 1983, respectivament.

actualitat comarcal

Les eleccions municipals del 27 de maig
consoliden el creixement del PP 
a l'Horta Sud.
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Les eleccions municipals del passat

27 de maig han canviat el mapa

polític local de l'Horta Sud. Els comi-

cis s'han saldat amb un notable avanç

del PP en una comarca que ha estat

bastió del PSPV-PSOE des de 1979.

En l'anomentat “cinturó roig metropo-

lità” els partits d'esquerres han perdut

poder a favor del PP, que ha obtingut

una victòria històrica a Torrent, Pai-

porta i Sedaví. 

En les primeres legislatures de la de-

mocràcia, divuit dels vint ajuntaments

de la comarca estaven governats pel

PSPV amb majoria absoluta. Ara, els

socialistes governen en onze ajunta-

ments, quatre d'ells en minoria, men-

tre que el PP té l'alcaldia de vuit ajun-

taments. Amb tot, el PSPV continua

sent el partit més votat a la comarca,

ja que conserva la majoria a la Man-

comunitat de l’Horta Sud. 

Això no obstant, la distància entre els

dos partits majoritaris s’ha reduït con-

siderablement. Aquestes eleccions no

han fet més que constatar dos fets que se vénen produint amb més força a partir de 1995. En primer lloc,

una tendència a l'alça del vot al PP. I en segon lloc, la consolidació del bipartidisme entre PSPV i PP, fet que

ha deixat com a testimonials opcions polítiques (UV o Esquerra Unida, per exemple) que en legislatures an-

teriors han tingut més representació municipal en alguns ajuntaments.

Evidentment, la societat ha canviat. Segons alguns corrents de la sociologia, les societats tendeixen a con-

servaduritzar-se quan més avançen en qualitat de vida i cobreixen les seues necessitats bàsiques. Res té a

veure l’Horta Sud actual amb la de 1979, any de la celebració de les primeres eleccions locals. Abans do-

minava la població activa industrial, alhora que hi havia bastants barriades obreres amb problemes de mar-

ginalitat, i majors desequilibris socials i econòmics, a més d’un greu dèficit en serveis públics i infrastructu-

res de comunicació. La situació ara és ben diferent. Actualment és majoritària la població activa del sector

serveis, ha pujat bastant la renda econòmica de les famílies, hi ha una xarxa de comunicacions més conso-

lidada i s’han cobert bona part dels serveis personals bàsics. Sense dubte, la comarca és hui més rica que

fa 28 anys, l’Horta Sud ha experimentat una gran transformació i progrés, i en aquest canvi han jugat un

gran paper els ajuntaments governats per partits d’esquerra.

Deixant a banda açò, cal mirar endavant, cap al futur. La comarca té encara molts problemes per resoldre,

tant de serveis personals encara no coberts com d’infrastructures, com per exemple l’AVE, el soterrament

de les vies o el Tramvia de l’Horta Sud, així com el problema de les inundacions i la necessitat de fer valdre

la seua potència industrial en el marc global de l’economia valenciana. I la realització de moltes d’aquestes

iniciatives depenen d’administracions que estan per damunt dels ajuntaments. Seria bo que aquests poders

polítics (Estat, Generalitat i Diputació de València) governaren en clau de ciutadania i no en clau de partit,

tot concensuant projectes comarcals que superen l’àmbit municipal. Seria bo que no practicaren estratègies

de confrontació i de discriminació econòmica cap a determinats ajuntaments i que miraren pels interessos

generals. Confiem que tinguen suficient altitud de mires i qualitat humana de gestió per a resoldre els pro-

blemes de la ciutadania. 
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LA FUNDACIÓ

La Fundació Horta Sud, que presi-

deix Alfred Domínguez, ha obert

un nou servei amb l’objectiu d’enfor-

tir el teixit associatiu de la nostra co-

marca. El Centre de Recursos per a

les Associacions pretén fomentar els

processos participatius i donar suport

a les associacions de l’Horta Sud. Per

a això, el centre oferirà els següents

serveis:

Formació per a les associacions.

Dirigida a voluntaris i professionals de

les associacions. La formació inclou

l’oferta de cursos que ja s’han estat

impartint en els últims anys, com ara

els de realització de reunions, de pro-

jectes, comunicació digital, etc., i tam-

bé n’inclourà de nous per al curs que

ve com el de gestió i organització, la

responsabilitat civil de les associa-

cions, etc. Per una altra banda, la Fun-

dació ofereix la possibilitat d’impartir

cursos fets a mida de les associacions,

depenent de les necessitats i de les

demandes del moviment associatiu. 

Servei gratuït d’informació i asses-

soria per a les associacions. Ofereix

assessorament a projectes, subven-

cions, temes fiscals, laborals, gestió i

organització de les associacions.

Publicació d’una sèrie de Quaderns
pràctics per a les associacions. La

Fundació pretén elaborar una sèrie de

quaderns divulgatius que servisquen

com a ferramenta bàsica per al funcio-

nament i el dia a dia de les associa-

cions, sobre temes d’organització, fis-

calitat, assegurances, etc.

La revista Papers Associatius: aques-

ta publicació continuarà tractant temes

d’interés per a les associacions amb un

nou format per al curs pròxim, a partir

del número 29.

El portal web de la Fundació: pre-

tén ser un punt de referència per al

moviment associatiu, on podran pen-

jar les seues activitats, accedir a do-

cuments bàsics, recursos, etc

El Centre de Recursos per a la Participació
tindrà atenció a les associacions els dimarts
i dijous de 16 a 20 hores, al carrer de la Cai-
xa d’Estalvis, núm. 4, de Torrent, o bé telefo-
nant al 96 155 32 27.

La Fundació Horta Sud i Caixa Po-

pular han entregat les ajudes del

Programa de Cooperació amb Asso-

ciacions de la Comarca de l'Horta a 23

col·lectius, els quals han presentat

cinc projectes interassociatius que han

merescut el suport econòmic de les

dos entitats. El lliurament de les sub-

vencions tingué lloc a Quart de Poblet

el passat 22 de gener, en un acte en-

capçalat pel president de la Fundació,

Alfred Domínguez, i el president de

Caixa Popular, Josep Maria Soriano.

Els projectes guanyadors són els se-

güents:

Quart de Nit. Presentat per les asso-

ciacions Consell de la Joventut de

Quart de Poblet, l'Associació Juvenil

Casa de la Joventut l'Amagatall, l' As-

sociació Juvenil Casa de la Joventut La

Cebollera, Esglai Teatre, Club Balon-

mano Quart, Club Voleibol Quart, Club

Bàsquet Quart, Club Balonmano

Quartà,Club de Tir amb Arc Quart i

l'AMPA del CP Ramon Laporta.

Jornades de Recuperació de la Me-

mòria Històrica de Manises. Pre-

sentat per l'Asociación de Vecinos Ba-

rrio de San Francisco, Amalgama

Ciutadana de Manises, Club de Mon-

taña del Barrio de San Francisco i l'IES

Ausiàs March de Manises.

Festival de Villancicos Vila de Quart
de Poblet. Presentat per l’Entidad

Cultural Castilla-La Mancha de Quart

de Poblet, Centro Cultural Andaluz de

Quart de Poblet, Grup de Danses de

Quart de Poblet, Rondalla d'Aldaia,

Crupo Rociero de la Casa de Andalu-

cía de Valencia.

Actividades para el Fomento de Há-

bitos Saludables en las Mujeres. Pre-

sentat per les associacions Mesriure de

Xirivella i Espai Violeta de Mislata. 

Premis als projectes associatius
de l’Horta Sud FRANCESC MARTÍNEZ

Nou Centre de Recursos per a Associacions
JULIO HUERTA
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LA FUNDACIÓ

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

Activitats del primer semestre

Del 17 d’abril al 3 de maig, per
segon any consecutiu, s’ha
organitzat aquesta activitat amb la
finalitat de donar a conéixer la
importància socioeconòmica que va
tindre la cria del cuc de seda a la
comarca des de l’edat mitjana fins al
segle XVIII, la memòria de la qual va
continuar com a activitat lúdica fins
fa pocs anys. Es tracta d’una activitat
dirigida a xiquets i xiquetes en què
se’ls donava informació sobre el cuc
de seda i a més podien participar en
activitats lúdiques com ara dibuixar i
pintar un cuc o una papallona. Ha
tingut molt bona acollida, ja que
s’han repartit 410 caixetes amb més
de 12.000 cucs que han estat criats
al museu. 

Des de l’any passat, al museu se
celebra aquesta efemèride,
convocada des de 1977 pel Consell
Internacional dels Museus. Enguany
s’ha realitzat un itinerari a peu pels
assuts del riu Túria. En el recorregut
de 7 km, vorejant el caixer del riu al
seu pas pel terme de Manises, les
trenta persones que participaren van
poder conéixer de primera mà un
dels conjunts més representatius i
alhora desconeguts del patrimoni
cultural i natural de la comarca, on
es troben les preses d’aigua de les
séquies que reguen l’horta.

DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS

CICLE “LA MEMORIA DE LA SEDA”Durant els darrers anys, el Museu
Comarcal ha consolidat una

programació d’activitats amb
l’objectiu d’apropar-se més a
l’acompliment de les finalitats que
per definició tenen encomanats els
museus com a institucions que
conserven i difonen el patrimoni
cultural. Des del seu concepte més
actual, a més dels béns mobles i
l’immoble que conformen l’exposició
permanent del museu, intentem
abastar l’ampli ventall de
manifestacions immaterials de la
cultura comarcal. Des de la riquesa i
diversitat del patrimoni cultural dels
nostres pobles, fonamentem tota la
sèrie d’activitats que realitza el
museu.

Del 13 de febrer al 10 de març, a la
Sala Faitanar, un any més el museu
ha acollit aquesta exposició
organitzada per la Junta Local
Fallera de Torrent en col·laboració
amb l’Ajuntament. Com ja és
habitual, ha tingut molt bona
acollida pels visitants, tant en grups
com de forma individual.

EXPOSICIÓ DEL NINOT

ADRIÀ BESÓ

Director del Museu Comarcal

Durant quatre dijous del mes de juny
ha tingut lloc al museu el cicle de
música amb el qual es pretén
difondre l’extraordinària riquesa del
patrimoni musical valencià. A més
de les conferències que han tractat
diferents aspectes, enguany hi han
actuat Miquel Gil, el Grup Ramell,
Trencaclosques, i s’ha tancat el cicle
amb una actuació de cant d’estil en
què han participat, entre d’altres, els
cantadors Toni Guzman i Trini
Carballo, i el versador Josemi
Sánchez.

S’ha canviat el format de l’activitat i
ara s’exposa cada més una peça
diferent sense cap acte de
presentació. S’han exposat les
formes de sabater, el despenjador de
melons, la cavallonadora i el
calfallits.

Podeu consultar la programació del
museu a:
www.museuhortasud.com/activitats.html.
Si voleu rebre informació puntual de
les activitats del museu per correu-e,
escriviu a:
difusio@museuhortasud.com

EXPOSICIÓ DE LES PECES DEL MES

IV CICLE “MÚSICA AL MUSEU”
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L’Associació Dones de l’Horta Sud
crea l’Escola de Ciutadania

en Femení «María Moliner»

El dia 1 de febrer es presentà en

societat l’Escola de Ciutadania en

Femení «María Moliner» al Centre Flo-

rida Universitària. Aquesta escola és

un espai de formació social i política

amb un enfocament femení per a

aquelles persones (hòmens i dones)

que des del món polític, sindical o as-

sociatiu volen millorar la seua projec-

ció social i professional i d’aquesta

manera facilitar la transformació de la

nostra societat en un sentit igualitari. 

El resultats que s’esperen són que les

persones que participen en els cursos

assolisquen «competències essencials

per a l’exercici de diverses activitats

professionals per tal de contribuir que

les dones aconseguisquen quotes de

participació majors, especialment en

els àmbits polític, associatiu i empre-

sarial», segons ha informat la mateixa

organització.

La primera activitat de l’Escola «María

Moliner» serà un curs de formació po-

lítica i social que començarà el proper

mes d’octubre a les instal·lacions del

centre Florida. El curs estarà dividit en

dos anys (280 hores lectives) i tindrà

un enfocament generalista, amb assig-

natures de diversa mena (vegeu el

quadre), com ara història, literatura o

sociologia. Però la característica d’a-

quest curs és que les matèries oferiran

una formació especialitzada sobre la

BORJA CATALÀ

L’Associació de Dones de l’Horta Sud, col·lectiu que integra onze organit-
zacions femenines de la comarca, ha creat l’Escola de Ciutadania en Femení
«María Moliner», un projecte formatiu adreçat a persones implicades en la
vida social i política de l’Horta Sud amb l’objectiu de «reivindicar un nou
protagonisme de la dona en la societat actual».

dona en matèries com la història so-

cial, el pensament, la comunicació, la

gestió política, l’economia o l’ordena-

ment jurídic. 

Segons Encarna Comes, membre de la

junta directiva de l’Associació de Do-

nes de l’Horta Sud, impulsora de la ini-

ciativa, «el curs no deixarà de costat el

paper de l’home al llarg de la història,

però l’enfocament traurà a la llum gent

que fins ara havia romàs invisible: es-

criptores, pensadores... dones, en de-

finitiva». Això és al que es refereix l’As-

sociació de Dones de l’Horta Sud quan

parla de perspectiva de gènere.

Les impulsores del projecte han as-

senyalat que amb aquest curs «es pre-
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tén que els i les participants adquiris-

quen, compartisquen i desenvolupen

els coneixements, les habilitats i les

aptituds necessàries per a exercir com

a ciutadans de ple dret en la societat

actual». Un altre objectiu, a més a

més, és l’enriquiment personal de l’a-

lumnat per a poder dur a terme «una

ciutadania crítica i responsable». 

Però l’activitat de l’Escola «María Mo-

liner» no es redueix al curs de forma-

ció social i política. El projecte vol es-

devindre un centre d’aprenentatge

permanent on, a més de la formació

generalista del curs, puguen realitzar-

se jornades i seminaris, assessorar

persones emprenedores, fomentar la

investigació sobre el paper de la dona

i gestionar informació i documentació

en matèria de gènere.

L’Escola «María Moliner» compta amb

el suport de la Mancomunitat Inter-

municipal de l’Horta Sud i la Fundació

per al Desenvolupament de l’Horta

Sud, i amb el patrocini de la Caixa Ru-

ral de Torrent i de l’Institut de la Do-

na, dependent del Ministeri d’Afers

Socials. La seu de l’Escola serà al Cen-

tre Florida Universitària. Les seues

promotores afirmen que aquesta es-

cola és la primera d’aquest tipus al

País Valencià.

L’Associació de Dones de l’Horta Sud

aplega onze entitats de dones d’Al-

càsser, Aldaia, Benetússer, Massanas-

sa, Paiporta, Picassent, Silla i Valèn-

cia. Al llarg dels darrers anys ha

organitzat trobades, xarrades, jorna-

des i altres actes per a reivindicar el

nou paper de la dona en la societat

del segle XXI. 

Mòduls comuns (250 hores)

Codis de comunicació i imatge no sexista.
Habilitats per a la construcció de relacions interpersonals saludables: 

assertivitat, empatia, intel·ligència emocional.

Característiques de gènere en els fonaments del pensament
contemporani. Absència i presència del pensament femení.

Les dones en la història del segle XX.
La situació de les dones en l’ordenament jurídic: drets fonamentals,

aspectes civils (família, matrimoni i la seua dissolució, parelles de fet,
successió), aspectes penals, aspectes laborals 
(Llei d’igualtat d’oportunitats).

Personatges femenins en la literatura contemporània.
Trets generals de l’economia espanyola actual.
Sociologia política actual d’Espanya.
Habilitats directives (negociació, adopció de decisions, 

resolució de conflictes, direcció d’equips, lideratge i autoritat).

Societat de la informació. Conceptes indispensables i habilitats
essencials en el maneig de les tecnologies de la informació 
i la comunicació. 

Mòduls d’especialització (30 hores)

Especialització política:

Organització i actuació de les administracions públiques.
Participació política (conceptes polítics bàsics).

Especialització empresarial:

Fonaments de la direcció d’empreses.

Representants de les entitats organitzadores.

Classe de l’Escola Maria Moliner al
Centre Florida.

CONTINGUT DEL CURS
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SOCIOCOMUNITARI

La Ciutat dels Xiquets i les
Xiquetes: el protagonisme de la
infància en la vida de la ciutat,
una realitat dinàmica als
municipis de l’Horta Sud

Segurament, tot el món arribaríem

a un consens en escoltar la frase

següent: “Els xiquets i les xiquetes de

hui són l’esperança de demà”, o “els

xiquets i les xiquetes d’ara d’Aldaia,

Torrent, Picanya, Quart de Poblet,

Mislata... són l’esperança de demà”.

Aquesta frase que hem sentit moltes

vegades, sens dubte inclou una veri-

tat, però on queda l’ara?, cal esperar

que arribe el demà? Per què no sen-

tim “la seua veu” ja? Sabem que la in-

fància té un futur, però sobretot té un

present en què cal treballar hui. 

Donar la paraula als xiquets i a les xi-

quetes significa sobretot reconéixer-

los no sols com a ciutadans futurs, si-

nó com a ciutadans des de hui, titulars

de drets, el primer dels quals és el

dret d’expressar-se. És necessari pas-

sar de la lògica de què podem fer no-

saltres per ells, que ens porta sempre

a formes creixents de protecció, de vi-

gilància, a la lògica de què poden fer

ells i elles per nosaltres. No es tracta,

doncs, de fer un regal als xiquets i xi-

quetes i sentir-nos acceptats i recone-

guts, sinó de trobar un suport neces-

sari per a nosaltres els adults. Tenim

la necessitat d’ajuda de qui no té res-

ponsabilitat dels errors comesos en el

desenvolupament de la ciutat. 

Què és la Ciutat dels Xiquets i de les
Xiquetes?
És una experiència que hem dut a ter-

me alguns ajuntaments de l’Horta Sud

(Picanya, Alaquàs, Quart de Poblet,

Aldaia…) seguint un model del peda-

gog Francesco Tonucci, i que defén el

tractament dels xiquets i de les xique-

tes com a ciutadans del present. 

La infància és la gran absent del mo-

del clàssic de participació ciutadana.

La Ciutat dels Xiquets i de les Xiquetes

planteja la necessitat que la infància

participe activament en la construcció,

en el desenvolupament i en la millora

de la ciutat o del poble, aportant un

punt de vista i un pensament diferent,

divers, creatiu, espontani i ingenu.

Per què? Si els xiquets i les xiquetes

poden participar en els projectes de la

ciutat, després la sentiran seua, hui

com a xiquets/es i demà com a adults.

Com es farà? La participació dels xi-

quets i de les xiquetes es canalitza a

través dels Consells dels Xiquets i Xi-

quetes. El Consell serà l’encarregat de

donar als menors l’oportunitat de for-

mar part de la societat activa, arreple-

gant, debatent i posant en pràctica les

seues opinions, propostes i idees sobre

com els agradaria la ciutat on viuen.

REALITAT DINÀMICA A L’HORTA

Alguns d’ajuntaments portem durant

quasi una dècada treballant en la filo-

sofia de la Ciutat dels Xiquets i de les

Xiquetes. Inevitablement, he de mirar

cap a Aldaia, ja que és l’experiència di-

recta que he viscut i visc en relació a la

participació infantil. Encara que tots

els Consells comparteixen una filosofia

semblant, cada un d’ells presenta unes

particularitats. Filosofia que no és altra

sinó la reflectida en el projecte inter-

nacional "La Ciutat dels Xiquets i de les

Xiquetes", planificat pel grup d’investi-

gació de l’Instituto di Scienze e Tecno-

logie della Congnizione del Consiglio

Nazionalle delle Richerche (CNR) de

Roma, recollit en un document anome-

nat “Document de Passignano”.

Consell de Xiquets i Xiquetes d’Alaquàs.

MANUEL GINER GIMENO

Tècnic de l’Ajuntament d’Aldaia
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DOCUMENT DE PASSIGNANO

Vegem ara alguns dels principis d’a-

quest document, que s’adapten en

general al treball dels Consells Munici-

pals de la Infància.

El Consell de la Infància pot ser

l’instrument adequat de les ciutats per

a respondre als drets de la infància re-

coneguts en l’article 12 de la Conven-

ció de l’ONU de 1989 sobre els drets

de la infància i de l’adolescència.

El Consell ha de tindre un mana-

ment explícit de l’alcalde o alcaldessa

que demana als menors la seua ajuda

per a governar millor la ciutat, i es

compromet a “tindre en compte com

cal” les seues propostes.

El Consell estarà format per xiquets

i xiquetes que representen les diver-

ses condicions infantils: sexe, raça, sa-

lut i ambient sociocultural. L’elecció

dels consellers es realitzarà a l’escola,

però podrà ser integrada en altres

seus de participació infantil. La moda-

litat d’elecció suggerida és el sorteig.

Per a garantir la igualtat de gènere és

important nomenar en cada nivell o

escola un nombre igual de xiquetes i

xiquets. Se suggereix que la duració

del mandat siga de dos anys, de ma-

nera que els xiquets tinguen temps

per a comprendre i assumir plenament

el seu rol.

El Consell podrà expressar la seua

pròpia opinió sobre cada aspecte de

la vida de la ciutat que crega oportú

modificar o intervindre, evidentment a

partir dels problemes més pròxims als

interessos i a les exigències dels xi-

quets. L’alcalde i els membres de la

Junta Municipal poden consultar el

Consell dels Xiquets cada vegada que

consideren útil tindre en compte la

seua opinió sobre decisions ja preses,

o millor, per prendre.

L’animador/a adult/a del Consell

dels Xiquets i de les Xiquetes serà

sempre la mateixa persona o perso-

nes: haurà de posar els xiquets en

condicions d’expressar les seues idees

i estimular els administradors a escol-

tar les idees dels xiquets i a tindre-les

en compte. 

El Consell pot tindre un reglament

propi en la mesura que ho considere

oportú, i el redactarà segons les exi-

gències expressades pel xiquets. 

L’escola podrà incloure l’experièn-

cia del Consell dels Xiquets i de les Xi-

quetes en el Projecte Educatiu de Cen-

tre com a activitat d’educació en la

democràcia. En aquest cas, les reu-

nions del Consell dels Xiquets es po-

dran realitzar en horari escolar. En els

altres casos es realitzaran en horari

extraescolar.

Almenys una vegada l’any, el Con-

sell dels Xiquets i de les Xiquetes es

reunirà amb el Consell Municipal, l’al-

calde i la Junta, per a presentar les

propostes elaborades durant l’any.

Durant l’exercici anual pot escriure a

l’alcalde i als regidors i sol·licitar la

seua presència en el Consell dels Xi-

quets i de les Xiquetes. L’alcalde, la

Junta i el Consell Municipal, cada un

amb les seues pròpies competències,

han de respondre les peticions dels xi-

quets i, si són acceptades, hauran

d’informar el Consell dels Xiquets i de

les Xiquetes sobre la seua realització.

TEMES TRACTATS EN ELS CONSELLS

A Aldaia sempre els presideix l’alcal-

dessa i se’n realitzen una mitjana de

tres per curs. En altres municipis hi ha

una altra dinàmica, però en qualsevol

cas es toquen temes semblants i que

els preocupen). 

Votació del logotip del CNN entre

tots els col·legis i instituts del poble.

Celebració del Dia sense el meu

Cotxe, Dia de la Infància, 25 anys de

la Constitució Espanyola.

Adhesió com a CNN (lectura de ma-

nifestos) en els temes de violència de

gènere. 

Què és el que més m’agrada i el

que menys m’agrada del meu poble.

Estudis de camp en temes de ba-

rreres arquitectòniques (el CNN es va

passejar per tot el poble amb una ca-

dira de rodes i un carro de la compra).

Estudis d’il·luminació de tot el po-

ble, de voreres, d’obstacles, disseny

de parcs i jardins, problemes d’aboca-

dors il·legals de runa, sorolls ambien-

tals, trànsit, semàfors, etc.

Disseny de rutes segures per a anar

als instituts i als col·legis. Estudi de

camp, en col·laboració amb l’Escola

de Disseny de València.

Col·locació de multes simbòliques a

automòbils que envaeixen voreres o

impedeixen el pas a les persones.

Necessitat espais lúdics per a ells.

Darrere de cada tema hi ha moltes ho-

res de treball i molta il·lusió en veure

que les opinions pesen en les decisions

Grup d’infants amb Francesco Tonnuci.
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’ls veu com “el futur”, amb la qual co-

sa els llevem el present. Com que els

xiquets, per la seua edat, no poden or-

ganitzar-se, no tenen dret al vot –l’ex-

pressió màxima de la ciutadania– ni te-

nen accés als mitjans de comunicació;

es veuen sempre oblidats o postergats

en favor de qualsevol altre col·lectiu

que sí que siga capaç de fer-se sentir.

Quan es tracta de menors, sempre hi

ha alguna cosa més urgent que cal fer.

Al cap i a la fi, com que tenen tota la

vida per davant i poden esperar, n’hi

ha prou amb retardar l’atenció de les

seues necessitats perquè aquestes es

resolguen per si mateixes...

Encara que parega un error, els xi-

quets són invisibles. Els mirem però

no els veiem; no existeixen en les es-

tadístiques. El que opinen, el que pen-

sen, el que desitgen no apareix en les

enquestes. 

de l’Ajuntament. No coneixem l’absen-

tisme, els costa deixar el càrrec després

dels dos anys d’activitat, i alguns que-

den com a col·laboradors del Consell.

A l’inici prometen el seu càrrec en una

cerimònia emotiva, s’envia una carta

als seus pares explicant-los les fun-

cions del nou rol i se’ls reparteix una

carpeta amb els estatuts del Consell,

la Carta de Participació de la Infància

de l’Ajuntament i altres documents

acumulats del treball d’anys ante-

riors.

CONCLUSIONS I PROPOSTES DE

MILLORA

L’alt grau de participació infantil, amb

la incorporació progressiva d’ajunta-

ments de la comarca a aquest projec-

te, no ha de fer-nos baixar la guàrdia,

ja que en aquest terreny queda molt

per recórrer, en legislació autonòmica,

en la formació i consolidació d’una

xarxa de Consells de la Infància (a pe-

sar que s’hi ha treballat i s’està treba-

llant molt per part d’alguns ajunta-

ments), i en la dotació pressupostària

suficient perquè hi haja tècnics i tècni-

ques amb una disponibilitat horària

suficient per a treballar al 100 per

100 en el camp de la participació.

LA PARTICIPACIÓ, REQUISIT DE

CIUTADANIA

La ciutat està formada per ciutadans i

ciutadanes. Això no obstant, els xi-

quets i les xiquetes no són reconeguts

com a tals ciutadans i ciutadanes. Se-

LA CIUTAT, L’ÀMBIT DE LA

INFÀNCIA

El concepte de ciutadania ha de can-

viar per assegurar que els xiquets i les

xiquetes, que constitueixen un per-

centatge molt significatiu dels habi-

tants dels pobles i de les ciutats, si-

guen tinguts en compte, perquè

puguen participar en la seua comuni-

tat i prendre part en els assumptes

que siguen importants per a ells. Els

xiquets, adolescents i jóvens, encara

que no voten, són ciutadans amb

drets i obligacions i com a tals han de

ser respectats. 

El concepte de ciutadania ha de trans-

formar-se per a passar a considerar

que un ciutadà és un membre actiu de

la comunitat, que participa activament

en la vida pública i treballa pel benes-

tar comú. La idea de ciutadania activa

suposa exercir un cert paper en l’a-

dopció de decisions i contribuir de

manera positiva a l’activitat de la co-

munitat. Aquesta concepció del ciuta-

dà/ana com a subjecte participatiu fa

que el criteri de l’edat perda vigència

i siga substituït pel de capacitat i

oportunitat.

En definitiva, permet que els xiquets

no siguen únicament subjectes pas-

sius de decisions alienes que condi-

cionen la seua relació amb l’entorn en

la vida quotidiana, sinó que fa que

tinguen l’oportunitat de constituir-se

com a actors responsables del seu

destí. 

SOCIOCOMUNITARI

Consell de la Infància de Quart de Poblet.

Consell Municipals de Xiquets i Xiquetes d’Aldaia.



11

Les eleccions municipals
del 27de maig consoliden el
creixement del PP a l'Horta Sud

La gran sorpresa d'aquests comicis

ha estat la victòria històrica amb

majoria absoluta del PP en municipis

com Torrent, Sedaví i Paiporta, que

abans havien estat governats pels so-

cialistes des de 1979. Els anteriors al-

caldes socialistes Josep Bresó de To-

rrent, Manuel Corredor de Sedaví i

Bertomeu Bas de Paiporta, han sigut

substituïts pels populars Maria José

Català, Rafael Pérez i Vicente Ibor, res-

pectivament.

També s'ha produït un lleuger retrocés

del PSPV però sense perdre la majoria

absoluta en pobles governats pels so-

cialistes des de 1979. Es tracta d'Ala-

quàs, Aldaia i Quart de Poblet, on els

socialistes han perdut dos regidors en

cada poble a favor del PP. Els alcaldes

socialistes Jorge Alarte d'Alaquàs, Em-

par Navarro d'Aldaia i Carmen Martí-

nez de Quart, han revalidat la majoria

absoluta aguantat l'espenta dels con-

servadors. 

Altres pobles, com Picanya i Albal, el

PSPV-PSOE conserva la majoria abso-

luta amb el mateix nombre de regi-

dors que en les eleccions de 2003,

però amb una pujada del PP. Així, els

socialistes Josep Almenar de Picanya i

Ramon Marí d'Albal, han aconseguit

mantindre l'hegemonia.

Però el PSPV no ha tingut la mateixa

sort en altres municips. Ha retrocedit

a Benetússer i Xirivella, s'ha quedat

igual a Picassent, i ha augmentat lleu-

gerament a Silla. En aquestes locali-

tats el partit socialista s'ha vist obligat

a pactar amb altres partits d'esquerra

per a poder governar. A Picassent, el

PSOE ha pactat amb el Bloc, a Bene-

tússer i Xirivella ha rebut el suport

d’EUPV, i a Silla d’Els Verds. En aquest

últim municipi, ha sigut desbancat l'e-

xalcalde del Bloc, Josep Lluís Pitarch,

qui en l'anterior legislatura governà

amb el suport del PP i EU.

I com a contrapunts tres casos pecu-

liars. En primer lloc Alfafar, on el PSPV

ha experimentat una forta pujada, go-

vernant amb majoria absoluta, essent

Emilio Muñoz l'alcalde més votat de la

comarca amb més del 54,37% dels

vots, aconseguint els millors resultats

des de 1983. En aquest municipi el

partit socialista ha passat de vuit a

tretze regidors. En segon lloc Benipa-
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TOMÀS SANCHIS

El mapa polític local ha canviat a l'Horta Sud. Les
eleccions municipals del passat 27 de maig s'han
saldat amb un notable avanç del PP en una
comarca que ha estat bastió del PSPV-PSOE des de
1979. En l'anomentat “cinturó roig metropolità” els
partits d'esquerres han perdut poder a favor del PP,
que ha obtingut una victòria històrica a Torrent,
Paiporta i Sedaví. En les primeres legislatures de la
democràcia, 18 dels 20 ajuntaments de la comarca
estaven governats pel PSPV amb majoria absoluta.

Ara, els socialistes governen en 11 ajuntaments, quatre d'ells en minoria. Per
contra, el PP té l'alcaldia de vuit ajuntaments, una tendència a l'alça que
començà a partir de 1995.
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rrell, amb la victòria del Grup Inde-

pendent de Beniparrelll (GIB), un par-

tit de signe progressista que ha rebut

el suport del PSPV per a governar l'a-

juntament. I per últim Silla, on ha re-

cuperat el poder Francesc Baixauli,

qui anys abans fou alcalde socialista

de la localitat, però ara ha necessitat

el suport d'Els Verds.

En la resta de pobles cap sorpresa. A

Manises, Mislata i Massanassa, repe-

teix el PP amb majoria absoluta, i a Ca-

tarroja amb majoria simple, si bé amb

resultats desiguals respecte a 2003. A

Manises els populars han perdut un re-

gidor, passant de 13 a 12. A Mislata el

PP s'ha quedat com estava: 11 regi-

dors. I a Massanassa, el popular Vicent

Pastor passa de 7 a 8 regidors. I a Ca-

tarroja el PP amb 10 regidors governa

en pacte amb UV, enfront un PSPV li-

derat per Wilson Ferrús que ha passat

de 7 a 8 regidors. Per últim, a Llocnou

de la Corona, no han hagut canvis, el

PSPV-PSOE revalida la majoria absolu-

ta que té des de 1979. 

Això no obstant, a pesar de l'avanç del

PP, el PSPV continua essent el partit

majoritari a l'Horta Sud, ja que té més

regidors i ha aconseguit conservar el

govern de la Mancomunitat de l'Horta

Sud. En definitiva, hi ha 11 municipis

governats pel PSPV, 8 pel PP i un (Be-

niparell) governat pel GIB amb el su-

port del PSPV-PSOE.

Però aquest mapa polític no té res a

veure al de les primeres eleccions de-

mocràtiques locals de 1979. Aquell

any, divuit dels vint ajuntaments de l'-

Horta Sud estaven governats per al-

caldes de partits d'esquerra. El PSPV-

PSOE i EUPV han vist disminuir

progressivament la seua representació

als ajuntaments de la comarca en les

diverses convocatòries electorals mu-

nicipals celebrades durant els últims

28 anys. Una tendència que arranca

de les eleccions de 1995 i que s'ha

accelerat amb més força en els comi-

cis de 2003 i 2007. 

L'Horta Sud industrial i de serveis, an-

tany progressista, es fa progressiva-

ment conservadora, tot mirant el mi-

rall de l'ostentació de la València dels

grans events esportius, dels projectes

faraònics d'oci i turisme, i de l'urbanis-

me depredador. 

ACTUALITAT COMARCAL

Carmen Martínez, Emilio Muñoz, Empar Navarro, Enrique Crespo, Conxa García, Francesc Baixauli, Francisco Chirivella, Jorge
Alarte, Josep Almenar.

ALCALDES DE L’HORTA SUD

Eleccions municipals del 27 de maig de 2007

Municipi Partit més votat Majoria Alcalde/Alcaldessa Govern

Alaquàs PSPV Absoluta Jorge Alarte Gorbe PSPV
Albal PSPV Absoluta Ramón Marí Vila PSPV
Alcàsser PP Simple Remedios Avia PP (minoria)
Aldaia PSPV Absoluta Empar Navarro i Pròsper PSPV
Alfafar PSPV Absoluta Emilio Muñoz García PSPV
Benetússer PSPV Simple Eva Sanz Portero PSPV (minoria)
Beniparell GIB Simple Vicente Hernandis (GIB) GIB-PSPV
Catarroja PP Simple Francisco Chirivella PP-UV
Llocnou de la Corona PSPV Absoluta José Soriano PSPV
Manises PP Absoluta Enrique Crespo PP
Massanassa PP Absoluta Vicente Pastor PP
Mislata PP Absoluta Manuel Corredera PP
Paiporta PP Absoluta Vicente Ibor Asensi PP
Picanya PSPV Absoluta Josep Almenar Navarro PSPV
Picassent PSPV Simple Conxa Garcia (PSPV) PSPV-Bloc
Quart de Poblet PSPV Absoluta Carmen Martínez PSPV
Sedaví PP Absoluta Rafael Pérez PP
Silla PSPV Simple Francesc Baixauli (PSPV) PSPV-Els Verds
Torrent PP Absoluta María José Catalá PP
Xirivella PSPV Simple Josep Soriano (PSOE) PSPV -EU

Alcaldes i alcaldesses que estrenen l'alcaldia.
Alcaldes i alcaldesses que repeteixen en l'alcaldia
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Taula electoral en les passades eleccions.Mª José Catalá, Rafael Pérez, Ramón Marí

NÚMERO DE REGIDORS ELEGITS EN LES ELECCIONS DE 27 DE MAIG DE 2007

Alaquàs Benetússer Massanassa Quart de Poblet

PSOE 13 PSOE 8 PP 8 PSOE 12
PP 8 PP 7 PSOE 5 PP 8

EU-Bloc-Verds 1 EU-Bloc-Verds 1

Albal Beniparrell Mislata Sedaví

PSOE 9 GIB 4 PP 11 PP 7
PP 7 EU-Verds-IR 2 PSOE 9 PSOE 6
CV 1 PP 1 EU-Bloc-Verds 1

PSOE 1

Alcàsser Catarroja Paiporta Silla

PP 6 PP 10 PP 12 PSOE 8
PSOE 5 PSOE 8 PSOE 7 PP 6
UV-LVE 1 UV-LVE 1 EU-Bloc-Verds 2 Bloc 1
EU-Bloc-Verds 1 EU-Bloc-Verds 1 España 2000 1

Els Verds 1

Aldaia Llocnou de la Corona Picanya Torrent

PSOE 11 PSOE 3 PSOE 9 PP 13
PP 9 PP 2 PP 7 PSOE 11
EU-Bloc-Verds 1 EU-Bloc-Verds 1 Bloc-PxH 1

Alfafar Manises Picassent Xirivella

PSOE 13 PP 12 PSOE 8 PSOE 10
PP 8 PSOE 8 PP 8 PP 9

EU-Verds-IR 1 Bloc-Verds 1 EU-Verds-IR 1

DIPUTATS DE L’HORTA SUD EN LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

PP PSOE

Enrique Crespo (alcalde de Manises) Eva Sanz (alcaldessa de Benetússer)
Francisco Chirivella (alcalde de Catarroja) Severino Yago (regidor de Torrent)
Remedios Avia (alcaldessa d’Alcàsser) Carmen Martínez (alcaldessa de Quart)
Isidro Prieto (regidor de Silla) Emili Muñoz (alcalde d’Alfafar)
Amparo Mora (regidora de Quart de Poblet)

Presidència de la Mancomunitat de l’Horta Sud

Empar Navarro i Pròsper (alcaldessa d’Aldaia del PSOE)

Hi ha 11 municipis
governats pel PSPV, 
8 pel PP i un governat
pel GIB.



GENT D’ACÍ

hòmens de les meues novel·les lluiten

per trobar la felicitat i l’amor a parts

iguals, perquè és veritat que és com-

plicat trobar les dues coses en aques-

ta societat tan ràpida, en què tot es fa

tan de pressa; que siga difícil, però,

no vol dir que siga impossible. 

És possible trobar l’amor i la felicitat
en un món dominat pels valors eco-
nomicistes, l’ambició de poder, la
violència masclista i les desigual-
tats? 
A pesar de tot, moltes persones aca-

ben trobant eixa felicitat, que no ne-

cessàriament ha de vindre de la mà

d’una parella. Quant a la violència

masclista, crec que és una lluita en

què tots hem de formar part activa,

hòmens i dones, al marge dels nostres

de poble. Qualitats que no van renyi-

des amb la saviesa i el seu bon fer

professional. Carmen, qui molt aviat

serà mare, és una escriptora amb pro-

jecció nacional dins de la literatura.

Els protagonistes de les teues obres
sempre són dones, dones lluitadores,
que lluiten per l’amor i la felicitat. I
això té molt de mèrit.
A veure... Anem per parts: és veritat

que les protagonistes de les meues

novel·les són dones lluitadores, però

són protagonistes en la mateixa mesu-

ra que els hòmens. Vull dir, que no són

novel·les “de dones” ni “per a dones”,

que són etiquetes en què crec tant

com si algú diguera que hi ha novel·les

d’autors que porten ulleres per a lec-

tors que porten ulleres. Les dones i els

Carmen Amoraga és també autora

de les novel·les “Para que nada se

pierda”, amb la que va guanyar el II

Premio de Novela Ateneo Joven de

Sevilla, i “La larga noche” amb la que

va obtindre el Premi de la Crítica Va-

lenciana. També ha publicat la novel·la

“Todas las caricias” i “Palabras más,
palabras menos”, una recopilació dels

seus articles de premsa.

Ella és també una gran periodista. És

columnista del diari Levante-EMV i la

Cartelera Turia, i col·labora en

tertúl·lies en Punto Radio, Radio 9 i

Canal 9 TVV.

Però aquest èxit no se li ha pujat al

cap. La fama no l'ha canviada. Carme

és una persona pròxima i honesta, a la

que li agrada la senzillesa de la vida

"El compromís no està en l’obra
escrita, sinó en les accions
quotidianes”

Com va dir John Ruskin
“La qualitat mai és un
accident; sempre és re-
sultat d'un esforç de la
intel·ligència”. Aquesta
premissa és vàlida per a
l'escriptora i periodista
Carmen Amoraga de Pi-
canya, la qual té una ca-
rrera literària marcada
per l'èxit. Enguany ha
estat finalista del presti-

giós Premi Nadal amb la novel·la “Algo tan parecido al amor”. Aquest guardó
reconèix una obra d’una narradora excel·lent, amb històries i personatges con-
tundents que lluiten per aconseguir l'amor i la felicitat, aquella vella idea de la
Il·lustració que revesteix vigor, actualitat i reivindicació en la seua prosa.

FRANCESC MARTÍNEZ
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estats de felicitat. Qualsevol persona

que siga conscient que hi ha agres-

sions, té l’obligació de denunciar-les,

abans que siga irreparable. Afortuna-

dament, la societat cada vegada està

més sensibilitzada en aquest sentit. Jo

ho estic, no com a escriptora sinó com

a persona. 

Quin és el missatge o els missatges
que vols transmetre en les teues
obres?
El compromís no està en l’obra escrita,

sinó en les accions quotidianes, per ai-

xò crec que les novel·les no han de tin-

dre cap missatge, o almenys cap mis-

satge “evident”. Les novel·les han de

contar històries, plantejar preguntes,

com més millor, i després és el lector,

cada lector, qui ha de respondre-les i

extraure’n les seues conclusions.

Com definiries les teues novel·les?
Urbanes, sentimentals, intimistes, rei-
vindicatives...?
Més aviat crec que són novel·les sobre

les relacions entre les persones, amb

els altres i amb nosaltres mateixos,

que moltes vegades són les més com-

plicades. 

Què sents en ser una escriptora de
prestigi nacional?Penses deixar Pi-
canya i anar-te’n a viure a Barcelona,
París, Madrid o Nova York, com fan
molts escriptors?
No. Jo sóc de poble de tota la vida i

ací em pense quedar. A més, això de

l’èxit en la literatura és prou relatiu.

Els escriptors no som com els can-

tants, no movem ni masses de gent ni

de diners, llevat d’excepcions no sem-

pre honroses. Amb aquesta novel·la

(Algo tan parecido al amor) les coses

estan funcionant molt bé, però el ma-

jor èxit no és l’econòmic, sinó saber

que cada vegada arribes a més lectors

que estan esperant les teues pròximes

novel·les.

De segur que veurem més llibres teus.
Quin és el pròxim projecte literari?
Ara estic treballant en dos projectes:

la meua pròxima novel·la i un assaig

sobre la maternitat, que m’abelleix

molt perquè hi ha molt escrit sobre

aquest tema, però molt poques coses

que et permeten acostar-te al fet de

ser mare amb un somriure.

Com a periodista, les teues columnes
d’opinió són incisives, provocatives,
humanes, quotidianes i divertides, i
en el fons hi ha una crítica dura con-
tra les males pràctiques polítiques,
els prejudicis, els fanatismes... Inten-
tes millorar el món amb els teus es-
crits, o deixes aquesta faceta per als
capellans i els predicadors de la mo-
ral?
Efectivament, encara que no hi veig

clar que siguen ells els qui ens deixa-

ran un món millor. El que vull dir és

que no pretenc pontificar en els meus

articles, ni dir a ningú el que ha de

fer, dir o pensar. El món ja té prou co-

lumnistes sensats com perquè n’hi

haja una més! El que jo intente fer és

usar l’humor i la ironia perquè ens

distanciem un poc del que passa al

nostre voltant... Al món li sobren pre-

dicadors de la moral i li falten humo-

ristes.

Cap a on va el periodisme i els mit-
jans de comunicació? El periodisme
de rigor, d’anàlisi i de reflexió ha per-
dut la batalla enfront de la trivialitat
de l’espectacle televisiu? 
Pot semblar que sí, però seria una vi-

sió superficial. És veritat que hi ha mol-

ta trivialitat, però també és veritat que

hi ha espais de periodisme rigorós, i

tot té un espai. Una altra pregunta és

per què té més èxit, més audiència,

l’espectacle que la informació... però

el públic és sobirà i tria en cada mo-

ment el que més li abelleix.

Té identitat la L’Horta Sud, o mirem
massa a València? València és un es-
pill que reflecteix la realitat, o un mi-
ratge que acaba enlluernant-nos?
Jo crec que ni una cosa ni l’altra. És

més: cada vegada hi ha més pobles de

l’horta que mostren amb orgull la seua

identitat de poble, que defenen un

creixement sostingut, que mantenen

els carrers, les cases, la gent, com han

sigut sempre. València és la capital

administrativa, però l’essència de l’-

Horta continuen sent els pobles que la

formen.

GENT D’ACÍ
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Davant l’avanç de les opcions políti-
ques conservadores en el “cinturó
roig”, han perdut vigència els valors
del socialisme basats en la llibertat,
la igualtat, la solidaritat i la justícia
social? Són valors passats de moda? 
El cinturó roig, ara com ara, és una si-

vella roja, però ací està. El que ha pas-

sat en aquestes últimes eleccions ne-

cessita unes anàlisis rigoroses que jo

no em sent capaç de fer, però em ne-

gue a pensar que els valors de la lli-

bertat, la igualtat, la solidaritat i la jus-

tícia social han perdut vigència. És

obvi que hi ha un malestar que s’ha

manifestat en les urnes, però m’incline

a pensar en els vots de càstig que en

un canvi d’ideologia. Ningú que estiga

en el cabal seny pot preferir que es

destruïsca l’horta amb blocs de formi-

gó, o que la sanitat i l’educació hagen

de ser privades... L’esquerra actual no

és perfecta. Ha de prendre nota d’a-

quest tsunami que ha recorregut l’-

Horta i la Comunitat Valenciana en ge-

neral, per tal de millorar. 

Què creus que falta a l’Horta Sud?
Cap a on hem d’avançar?
Potser hi falta més gent conscienciada

del fet que és necessari treballar per

les persones de manera neta, que tot

no val en política, que les bones ma-

neres mai no s’han de perdre i que si

es perden a nivell general desaparei-

xen també a nivell particular. 

EN POQUES PARAULES 

Una persona. Dues: els meus

pares, dues persones lluitadores 

i íntegres que m’han servit

d’exemple tota la vida.

Un paisatge. Qualsevol amb mar.

Una ciutat. Florència.

Un llibre. Només un? 

És impossible..., però potser

l’últim que m’ha impressionat és

La història de l’amor, de Nicole

Krauss.

Una afició. Escriure, és clar.

Un desig. Que tot vaja sempre

un poc millor.



PATRIMONI DE L’HORTA SUD

planta baixa amb un dels pocs patis

del Renaixement civil valencià, l’entre-

sòl amb uns enteixinats de diferents

acabats en cadascuna de les sales, la

planta principal o noble on instal·len

un dels conjunts de paviment ceràmic

més rellevants, una part molt impor-

tant d’aquest realitzat a Alaquàs, els

més elaborats enteixinats del Castell, i

l’últim nivell amb una terrassa. A la

mort de Jaime Garcia, el senyoriu pas-

sa en herència als seus fills barons i

queda en mans de Lluís Pardo de la

Casta, nét de Jaime, en quedar com a

únic hereu.

llarg dels anys següents, fins que en

les primeres dècades del segle XVI,

Jaime Garcia d’Aguilar, cap d’una fa-

mília de juristes que ocuparen cà-

rrecs rellevants durant l’època del rei

Joan II, prengué possessió a la plaça

d’Alaquàs (1501).

Durant el segle XVI, gràcies a l’incre-

ment en les rendes de la família, es

construeix el Castell Palau dels Agui-

lar, hui Castell d’Alaquàs, i quedava

així dissenyada la visió general del

Castell que ens ha arribat de l’estruc-

tura tant exterior com interior. L’alçat

queda configurat en quatre plantes: la

MONUMENT HISTÒRIC

La història del Castell d’Alaquàs, de-

clarat Monument Històric i Artístic el

21 d’abril de 1918, comprén segons

els últims estudis realitzats cinc se-

gles en què ha sigut testimoni de

l’esdevenir de la història. Una histò-

ria que comença amb la família Vila-

ragut, que va tindre el senyoriu d’A-

laquàs des de 1373 durant quasi

cent anys, i que, segons les restes

trobades pels arqueòlegs, va residir

en una primera edificació construïda

al segle XIV. Diversos propietaris van

tindre la possessió del senyoriu al
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El Castell d’Alaquàs descobert:
cinc segles d’història recuperats

El 3 de gener de 2003, amb el suport i l’aprovació de la Generalitat,
l’Ajuntament d'Alaquàs va aconseguir l’ocupació del Castell de les Quatre
Torres del segle XVI. La corporació inicia immediatament les tasques per a la
redacció del Pla Director del Monument i el projecte de Rehabilitació i
Restauració. S'aprovà el 25 d'agost de 2005 el Projecte de Rehabilitació,
amb el qual començaven els treballs per a l’execució, els quals han finalitzat
des del 19 de març de 2007. Hui el Castell és definitivament un espai públic
col·lectiu per al poble, que acull actes culturals, les activitats de l’Escola
Permanent d’Adults i la Fundació Ernest Lluch. Amb la restauració, al castell
ha recuperat el terrat i el claustre superior, així com els pavimentes ceràmics
i els teginats del Renaixement, i la torre nord-oest enderrocada en 1928.



Durant els primers anys del segle XVII,

els Pardo de la Casta veien que la

seua situació socioeconòmica anava

en descens, i van trobar com a eixida

el servei a la monarquia mitjançant la

carrera militar als territoris amb pre-

sència espanyola, com el ducat de Mi-

là. Fèlix Pardo de la Casta, hereu de

les propietats d’Alaquàs, es va inte-

grar prompte a la ciutat de Cremona,

i poc després d’arribar es va casar

amb Margherita de Lodi, filla d’una de

les famílies riques de la regió. Fèlix fou

governador i castellà de Cremona du-

rant tretze anys, i gràcies al seu matri-

moni i al seu càrrec va ocupar un lloc

rellevant a la ciutat i es convertí en un

mecenes artístic important que, final-

ment, consolida a Cremona la branca

italiana de la família Pardo de la Cas-

ta-Manfredi. 

A diferència dels familiars que l’ha-

vien precedit, Fèlix Pardo de la Casta

va residir fins al final de la seua vida

a Cremona i mai no va tornar a Es-

panya. Hi va morir el 1688, i la seua

filla, Margarita Pardo de la Casta, es

casà amb el marqués Gian Battista

Manfredi, amb la qual cosa transme-

tia al seus hereus els drets sobre el

senyoriu d’Alaquàs que, d’aquesta

manera, quedaria unit a la família ita-

liana i el gestionaria mitjançant admi-

nistradors amb plens poders, fins a la

17

desaparició dels senyorius jurisdiccio-

nals al segle XIX.

A partir del segle XX, la propietat del

Castell va passar per diversos titulars.

Entre ells, destaca la figura de Julio Gi-

ménez Lorca, que en 1911 és el pro-

pietari del Castell d’Alaquàs, i el 1918

s’anuncia l’enderrocament del Castell

per a aprofitar-ne els materials, princi-

palment la fusta com a element mera-

ment comercial. La resposta social fou

immediata: els intel·lectuals aplicaren

tots els esforços per impedir aquesta

aberració. Gràcies a les gestions de

Marià Benlliure que, a través de la Re-

al Academia de Bellas Artes de San

Fernando de Madrid, aconseguia que

el 21 d’abril el rei Alfons XIII signara

una Reial Ordre segons la qual l’edifici

era declarat monument històric i artís-

tic per a ser salvaguardat. El 1922, el

Centre de Cultura Valenciana publicà el

llibre El Palacio Señorial de Alacuás de

José Manuel Cortina Pérez i Vicente

Ferrán Salvador, en què es recull el pri-

mer estudi multidisciplinar que simbo-

litza la consecució de la declaració com

a monument històric i artístic del Cas-

tell. Tot i això, l’any 1928, i de mane-

ra clandestina, es va produir l’enderro-

cament parcial de la torre nord-oest.

Durant els primers anys del segle XX,

el Castell és propietat de Vicente Gil

Roca, que en morir el llega a la seua

família en diferents particions, que

progressivament va adquirint la família

Lassala, de molta rellevància a Valèn-

cia, fins que en 1940 adquireixen la

totalitat de la propietat. Bernardo Las-

sala, destacat membre d’aquesta fa-
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Vista exterior del castell.
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mília, arriba a desenvolupar el càrrec

de president de la Diputació Provin-

cial, i es converteix en un dels princi-

pals referents del franquisme valencià. 

El primer ajuntament democràtic d’a-

bril de 1979, presidit per Albert Taber-

ner, i amb el seu impuls, inicià un llarg

procés que tenia com a objectiu la re-

cuperació del Castell com a espai pú-

blic. Es va exigir a la família Lassala un

horari mínim d’obertura al públic i es

plantejà ja la primera hipòtesi de com-

pra del Castell per part de l’Ajunta-

ment. Coincidint amb aquest procés i

amb el quart centenari de la construc-

ció del Castell, es van dur a terme di-

versos actes commemoratius: desta-

quem que en 1982 es va col·locar la

placa del quatre-cents aniversari i es

reedità el llibre de José M. Manuel Cor-

tina Pérez El Palacio Señorial de Ala-

cuás, en aquesta ocasió, complemen-

tat per un estudi històric detallat

d’Enric Juan Redal, historiador i estu-

diós important de la història d’Alaquàs.

En 1999, l’Ajuntament d’Alaquàs ini-

cia les gestions necessàries per a defi-

nir l’ús públic del Castell amb inde-

pendència de la titularitat com a

portaveu de les peticions ciutadanes i

de la totalitat dels col·lectius ciuta-

dans d’Alaquàs que el senten com a

propi. Aquestes gestions van estar

acompanyades per un intens debat

social amb els referents socials i polí-

tics més importants de la comarca,

per tal d’aconseguir que un dels mo-

numents més importants de la Comu-

nitat Valenciana i un singular referent

en l'arquitectura del Renaixement civil

valencià i de tot Espanya estiguera a

total disposició dels ciutadans i ciuta-

danes, per tal que es convertiren en

els autèntics propietaris.

EL CASTELL OBRI LES PORTES AL

POBLE

En el Ple de la corporació del 13 de

juny de 2002 es produeix l’aprovació

de l’expropiació del Castell i la sol·lici-

tud a la Generalitat Valenciana de l’a-

provació per a poder ocupar urgent-

ment el Castell. El Consell de la

Generalitat, presidit per José Luis Oli-

vas, hi dóna l’aprovació el 19 de no-

vembre. El 3 de gener de 2003, amb

el suport i l’aprovació de totes les ad-

ministracions publiques, l’Ajuntament

aconsegueix l’ocupació del monu-

ment, fet que va representar un esde-

veniment històric de gran transcen-

dència i, després de segles de

propietat privada, el monument histò-

ric més emblemàtic de la nostra ciutat

passava a mans de les alaquaseres i

els alaquasers.

El 28 de febrer de 2003 s’obriren al

públic per primera vegada les portes

del Castell a tots els ciutadans i ciuta-

danes, iniciant-se així una nova etapa

com un dels principals centres cultu-

rals de la Comunitat Valenciana. En

breu, van ocupar les principals sales

les exposicions de pintura, escultura i

fotografia del moment. “Picasso al

Castell” fou la mostra que inaugurà la

sèrie de grans exposicions, comple-

mentada amb una programació teatral

i musical, com l'audició de l’Stradiva-

rius el Cremonese de 1715 cedit ex-

cepcionalment per Cremona, ciutat

agermanada amb Alaquàs. 

La corporació inicia immediatament

les tasques per a la redacció del Pla

Director del Monument i el Projecte

de Rehabilitació i Restauració. Per a

això es compon un grup multidiscipli-

nar d'experts i tècnics qualificats que

realitzen les labors d'estudi arqueolò-

gic, d'avaluació dels teginats i els ele-

ments ceràmics.

L’Ajuntament d'Alaquàs aprovà el Pla

Director en el Ple del 27 de maig, i el

25 d'agost de 2005 el Projecte de Re-

habilitació, amb el qual començaven

els treballs per a l’execució, finalitzats

des del 19 de març de 2007.

LA HISTÒRIA RECUPERADA

El Castell d’Alaquàs, principal reflex

dels últims cinc-cents anys de la nos-

tra història, és considerat com un dels

principals edificis renaixentistes d’ar-

quitectura civil que encara es conser-

ven a la nostra Comunitat. Especial-

ment valorat per la qualitat dels

enteixinats i la seua pavimentació ce-

ràmica, la més antiga que es conserva

in situ en tot l’Estat espanyol.

El principal objectiu del projecte de re-

habilitació començat el 2005 ha estat

la consolidació de les estructures del

monument. Els teginats han recuperat

el seu aspecte original perquè s’han

eliminant totes les capes de pintura

plàstica afegides al llarg dels temps, i

per a reforçar-los s’han col·locat unes

bigues de ferro. Perquè tots el ciuta-

dans i ciutadanes puguen gaudir dels

enteixinats, com serien en el segle XVI,

les zones més deteriorades s’han res-

tituït i s’han aplicat tota una sèrie de

tractaments específics per a la restau-

ració i protecció.

Claustre renaixentista restaurat.
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A més, han vist la llum els grafits dels

segles XVII i XVIII catalogats detallada-

ment, amb reproduccions de vaixells

fets, entre d’altres, possiblement, per

pintors que haurien format part de les

tripulacions de les embarcacions.

El pati, com a veritable pulmó de l’e-

difici, ha vist restablerts tots el vans

que tenien en la configuració original,

eliminant del conjunt els emmarca-

ments neogòtics sense valor artístic,

afegits a les finestres del pati pels pro-

pietaris anteriors, per tal de no gene-

rar un fals històric. 

La gran quantitat de paviment cerà-

mic encara conservat s’ha restaurat i

s’ha consolidat per a garantir-ne la

conservació. El director del Museu

Nacional de Ceràmica i Arts Sumptuà-

ries González Martí, Jaume Coll, n’ha

catalogat un total de 275 tipologies;

les més importants les trobem in situ
en les diferents sales, mentre que els

pocs exemples conservats de la gale-

ria del pati s’exposaran a les torres.

La major part del paviment que es

trobava a la galeria, que va desapa-

réixer malauradament durant els anys

previs a prendre l’Ajuntament la pro-

pietat de l’edifici, ha sigut reemplaçat

per un nou paviment que respecta els

colors dels taulells del castell del se-

gle XVI, típicament renaixentistes, de

les diferents sales de la planta noble.

La recuperació de la terrassa superior

ha propiciat un nou espai que amb les

quatre sales formen el conjunt que

serà destinat a les noves instal·lacions

de l’EPA (Centre de Persones Adultes

«Enric Valor» d’Alaquàs), on podran

gaudir tots el alumnes d’un espai pri-

vilegiat i independent per a la docèn-

cia i amb els últims mitjans tecnolò-

gics. 

Una recuperació de gran importància

és la de l’escala principal al seu lloc

primitiu, adossada al pati, com mar-

quen els cànons renaixentistes, elimi-

nant l’escala impròpia que a mitjan se-

gle passat s’havia construït a l’entrada

principal de l’edifici i que restava fun-

cionalitat a les dependències adja-

cents, ja que barrava el pas directe

des del pati.

Per a la il·luminació del Castell, s’ha

comptat amb la presència d’un dels

experts més importants d’àmbit inter-

nacional, que ha creat específicament

l’ambient adequat per al Castell.

NOU CENTRE DE CULTURA I

EDUCACIÓ

L’Ajuntament d’Alaquàs ha volgut fer

del Castell un espai d’ús cultural i for-

matiu obrint totes aquelles zones que

no estaven en bon estat per tal de fer

de l’edifici un espai per a la ciutadania.

Es recuperen nous espais que serviran

com a sales d’exposicions. La planta

noble, ara Sala La Nova, és la més im-

portant de totes les sales expositives

perquè acollirà les col·leccions d’art

més destacades que arriben al nostre

Castell. La Sala La Torre, ubicada a

l’entresòl, està equipada per a rebre

exposicions de diferents continguts. La

sala del semisoterrani, és a dir, la Sala

Vilaragut, està equipada i destinada

per a exposicions, i queda configurada

en tres nivells; l’últim d’ells és l’aljub,

nou espai visitable que servia antiga-

ment com a depòsit d’aigua. La cone-

guda Sala de la Xemeneia és una àm-

plia sala convertida en un espai

polivalent, preparada per a conferèn-

cies, projeccions audiovisuals i actes

públics, dotada també de les últimes

tecnologies. La Sala 28 de Febrer, que

commemora el dia en què es va obrir

el Castell al públic, és ara un nou espai

per a exposicions i actes culturals di-

versos. La Sala Cremona, denominada

així amb motiu de l’agermanament en-

tre Alaquàs i Cremona, es converteix

en una sala privilegiada per a la cele-

bració de qualsevol tipus d’actes per

l’estructura diàfana que té.

Molts espais han vist modificades les

primitives i desactualitzades funcions,

com ara la biblioteca, on estaven les

antigues cavallerisses, dotada amb tot

un conjunt de fonts bibliogràfiques de

la nostra història local, del Renaixe-

ment valencià i del Castell d’Alaquàs i,

a més, dels diferents estudis del Pla

Director, portat a terme abans de la

restauració. Està orientada sobretot a

la investigació, però també a la difusió

del patrimoni bibliogràfic i artístic com

a centre dinamitzador del fons local

amb una tasca clarament didàctica,

per als centres educatius, col·lectius i

associacions culturals locals. En ella

s’oferiran diversos serveis: consulta,

préstec i obtenció de documents i ser-

veis en línia digital. A l’entresòl, la de-

nominada Sala La Torre s’ha habilitat

per a un espai d’exposicions i ha per-

mès també la creació d’un espai per a

ubicar la seu valenciana de la Funda-

ció Ernest Lluch i les activitats més im-

portants. 

C/ Pare Guillem, 2. Tel. 96 151 94 00. 
Fax 96 151 94 03 · www.alaquas.org
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Antic pou situat al claustre.
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Vicent Ferran Salvador, el primer estu-

di multidisciplinar sobre l’edifici, pos-

teriorment reeditat per l’Ajuntament

d’Alaquàs en dues ocasions més:

1982 i 2003. D’altra banda, varen ser

també les reaccions d’alguns intel·lec-

tuals valencians, com ara Carmel Bai-

xauli i Francesc Cortés Blat, les que

permeteren que, al febrer de 1928, la

demolició clandestina d’una de les to-

rres del Palau no arribara a ser major,

tal com des de deu anys abans tenia

en ment el propietari.

Posteriorment, durant els llargs anys

del franquisme, diversos historiadors i

valencianistes de prestigi reconegut,

com ara Carles Sarthou Carreres, Vi-

cent Ferran Salvador i Emili Beüt i Be-

lenguer, s’encarregaren de donar a

conéixer i de valorar novament el mo-

nument; i de recordar que els alaqua-

sers disposàvem d’una joia arquitec-

tònica que calia conservar com un dels

testimonis més excel·lents de l’arqui-

tectura civil valenciana. Tasca que,

amb l’adveniment de la democràcia,

passarien a desenvolupar els diversos

consistoris municipals.

Per això, hui que feliçment el Castell

d’Alaquàs forma part ja del patrimoni

col·lectiu del poble que el va construir

i que ha crescut estimant-lo, és un ac-

te de justícia reconéixer que, sense el

procés de descobriment i de reivindi-

cació intel·lectual que a finals del se-

gle XIX i durant tot el XX diversos es-

criptors varen fer de l’edifici, és molt

probable que no haurien sigut possi-

bles ni la conservació, ni la adquisició

pública definitiva l’any 2003, ni el llo-

able procés de restauració de què ha

sigut objecte en els darrers mesos, i

que li ha permés recuperar la seua au-

tèntica i secular esplendor, la seua

més excel·lent fisonomia. 

bres de la societat cultural Lo Rat Pe-

nat, realitzaren la primera valoració pú-

blica del monument. Una valoració que

els portà a cantar les seues excel·lèn-

cies i a visitar-lo, almenys, en tres oca-

sions més: 1897, 1898 i 1907. Així,

fou al juliol d’aquest darrer any quan el

ratpenatista i historiador valencià Fran-

cesc Vilanova advertí, des de les co-

lumnes de la premsa diària, que l’estat

de conservació del Palau era molt pre-

cari, i que «todo pregona a gritos la ur-

gencia de una restauración».

De fet, va ser l’interés que els fills dels

protagonistes de la Renaixença valen-

ciana demostraren pel Castell d’Ala-

quàs el que permeté que en 1918 i

1928 l’edifici no fóra enderrocat, tal

com pretenia el propietari d’aleshores.

Ja que gràcies a les crides, als estudis

i als articles d’alerta i de protesta que

realitzaren els membres de Lo Rat Pe-

nat, la Joventut Valencianista i el Cen-

tre de Cultura Valenciana s’aconseguí

que el 21 d’abril de 1918 el Castell fó-

ra declarat monument artístic i arqui-

tectònic; i, per tant, edifici protegit per

les lleis estatals del patrimoni. Fruit

d’aquells encomiàstics esforços de

conservació, el Centre de Cultura Va-

lenciana publicà, quatre anys després,

el volum El palacio señorial de Alacuás,

obra de J. M. Manuel Cortina Pérez i

En la història del Castell-Palau d’A-

laquàs resulta fàcil distingir cinc

etapes cronològiques: d’opulència, de

decadència, de prostració, de recupe-

ració i d’esplendor, que és la que està

vivint actualment. L’època opulent re-

met als anys en què fou construït i a

les centúries posteriors (segles XVI-

XIX); la de decadència, al segle XIX,

moment de l’abandó i del major dete-

riorament; la de prostració, als dos in-

tents d’enderrocament patits en 1918

i 1928, en què arribà ser demolida

una de les quatre torres; la de recu-

peració, al període que va des de les

temptatives de compra i d’ús practica-

des pel primer Ajuntament democràtic

fins a la definitiva adquisició pública

en 2003, tot passant per la comme-

moració del quart aniversari de la

seua construcció l’any 1982; i la d’es-

plendor ens situa en el moment pre-

sent, en què acaba de ser objecte d’u-

na restauració integral que li ha

permés recuperar els elements origi-

naris que amb el pas dels anys havien

sigut modificats o eliminats.

La perspectiva històrica també permet

observar que el període de descobri-

ment i de reivindicació intel·lectual del

monument s’inicià fa 127 anys, en des-

embre de 1880, quan setze excursio-

nistes de la ciutat de València, mem-

La reivindicació intel·lectual
del Castell d’Alaquàs

RAFAEL ROCA

President de I’DECO

de l’Horta Sud
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tuat als termes de Manises i Paterna.

Assut de la Séquia de Mestalla, si-

tuat als termes de Manises i Paterna.

Assut de la Séquia de Favara, situat

als termes de Quart de Poblet i Paterna.

Assut de la Séquia de Rascanya, si-

tuat als termes de Quart de Poblet i

València.

Assut de la Séquia de Rovella, situat

al terme de València.

L’assut és una presa o parada realit-

zada artificialment sobre el curs d’un

riu o barranc amb l’objectiu de regular

i desviar el seu cabal per a ús princi-

palment agrícola. La paraula és d’ori-

gen àrab: al-assud. El conjunt arqui-

tectònic està format pels escalons de

la presa (construïts de pedra i arga-

massa), les boques o “goles”, les com-

portes i l’almenara de desaigüe.

L’horta de València ha estat regada

històricament per huit séquies mare

que es nodreixen d’aigua del riu Túria,

les quals estan organitzades almenys

des del segle XIII en el Tribunal de les

Aigües i la Reial Séquia de Montcada.

Els diversos assuts construïts estratè-

gicament per les comunitats de re-

gants al llarg del curs del riu han cap-

tat l’aigua del Túria per a conduir-la

als camps, i això ha conformat l’horta

històrica més important de la ribera

de la Mediterrània. 

El 27 de desembre de 2006, el BOE

va publicar el decret de la Genera-

litat Valenciana pel qual es declaraven

Béns d’Interés Cultural (BIC), amb la

categoria de monuments, els assuts de

les séquies del Tribunal de les Aigües

de València i la Reial Séquia de Mont-

cada. Igualment, es declara Conjunt

Històric el grup dels huit assuts que for-

men aquest sistema de regadiu. Es

tracta d’un pas important per a la pro-

tecció del patrimoni hidràulic valencià i

de l’horta, i un requisit imprescindible

per tal que el Tribunal de les Aigües si-

ga declarat Bé de la Humanitat per la

UNESCO. De fet, la Generalitat ja ha fet

aquest pas, tot presentat la candidatu-

ra per a la declaració del Tribunal de les

Aigües com a Obra Mestra del Patri-

moni Oral i Immaterial de la Humanitat.

El conjunt declarat BIC està format

pels següents assuts:

1. Assut de la Reial Séquia de Mont-

cada, situat als termes de Manises i

Paterna.

2. Assuts del Tribunal de les Aigües de

València:

Assut de la Séquia de Quart-Benà-

ger-Faitanar, situat als termes de Ma-

nises i Paterna.

Assut de la Séquia de Tormos, si-

tuat als termes de Manises i Paterna.

Assut de la Séquia de Mislata, si-

Això no obstant, a pesar que és posi-

tiu haver declarat BIC els assuts de l’-

Horta de València, el terme agrícola és

hui un espai altament degradat a l’à-

rea metropolitana per l’urbanisme de-

predador. L’horta està en perill de

desaparició i per a ser preservada ne-

cessita una figura de protecció que li

done categoria de Parc Natural, o bé

un Pla d’Acció Territorial que conserve

les bosses d’horta encara vives. Però

aquestes figures de protecció no les

vol donar la Generalitat. 

ASSUT DE LA SÉQUIA REIAL 

DE MONTCADA

Correspon a l’època islàmica. Aquest

assut també s’anomena Almenara

Reial. Ha sigut un punt tradicional en-

tre regants del Túria. De fet, l’aigua

del riu es repartia entre els anomenats

pobles castell situats en el tram alt del

riu a la comarca del Camp de Túria, és

a dir, Bugarra, Pedralba, Benaguasil,

Vilamarxant i Riba-roja de Túria, els

quals per mitjà d’uns privilegis de Jau-

me II de 1321 havien de cedir aigua a

l’Horta de València en tandes de qua-

tre dies de cada huit. Actualment, la

Reial Séquia de Montcada és l’espai

hidràulic més important del Túria, ja

que rega 22 termes municipals de l’-

Horta Nord i arriba fins a Puçol.

Els assuts de les séquies del Túria,
declarats Béns d’Interés Cultural

FRANCESC MARTÍNEZ

Assut del Túria al terme de Manises.

Es declara Conjunt
Històric el grup dels
huit assuts que formen
aquest sistema de
regadiu.
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Cal reivindicar la
protecció de l’horta per
mitjà d’una llei de la
Generalitat si no volem
que la resta d’assuts
del Túria queden
abandonats i ofegats.

ASSUT DE LA SÉQUIA DE QUART-

BENÀGER-FAITANAR

Es troba a tres quilòmetres i mig aigua

amunt de Manises i a uns 500 metres

cap avall de l’Assut de Montcada. El

conjunt arquitectònic consta de la pre-

sa amb escalons de carreus, amb una

longitud de 800 metres. Aquesta sé-

quia rega, entre altres, les hortes de

Manises, Quart de Poblet, Aldaia i Pi-

canya.

ASSUT DE LA SÉQUIA 

DE TORMOS

Es troba al llit del Túria entre els ter-

mes de Paterna i Manises, a l’altura

de la segona població. El conjunt està

ben conservat. Consta dels escalons

de la presa, de les boques o goles, les

comportes i l’almenara de desaigüe.

Es troba en ple funcionament, com en

segles anteriors. Les comportes i la

caseta són posteriors a la riuada de

1957. En canvi, la presa i la gola es

remunten al segle XVII.

ASSUT DE LA SÉQUIA 

DE MISLATA

Es troba a l’altura de Manises, entre

els assuts de Mestalla aigua avall i Tor-

mos aigua amunt. Els seus orígens són

medievals, encara que el conjunt de

pedres i carreus són dels segles XVII i

XVIII. El conjunt ha estat reconstruït en

parts de formigó a causa de la riuada

de 1957. Hui en dia l’assut encara és

usat per la comunitat de regants, mal-

grat que a penes queda horta a Misla-

ta i al sud-oest de València.

fins al terme d’Albal. Tanmateix, la

forta expansió urbana d’alguns pobles

de l’Horta Sud, principalment Bene-

tússer, Catarroja i Albal, ha reduït con-

siderablement el nombre de partidors

de la séquia.

ASSUT DE LA SÉQUIA 

DE MESTALLA

L’obra actual es remunta al segle XVII.

A pesar de les repetides riuades docu-

mentades, que han obligat a fer-ne re-

paracions contínues durant segles, l’o-

bra de l’assut és d’una bellesa

notable. Està format per un gran mur

de carreus d’argamassa, ocult entre

els canyissars.

ASSUT DE LA SÉQUIA DE ROVELLA

Es troba entre els ponts de Campanar

i Nou d’Octubre de la ciutat de Valèn-

cia, en un espai actualment enjardinat

conegut com “Vetges Tú” (sic). És un

assut gran i compacte, format per

grans pedres i argamassa, també dels

segles XVII-XVIII. Es tracta d’un assut

molt afectat per la riuada de 1957,

després de la qual quedà abandonat.

Actualment, a penes queden terres

per a regar en el seu perímetre. La ur-

banització de l’última horta de Cam-

panar ha donat el colp de gràcia a

aquesta vella séquia del Túria.

Cal reivindicar la protecció de l’horta

per mitjà d’una llei de la Generalitat si

no volem que la resta d’assuts del Tú-

ria queden abandonats i ofegats com

el de Rovella. 

ASSUT DE LA SÉQUIA 

DE RASCANYA

L’origen és islàmic, encara que l’obra

actual correspon als segles XVII i XVIII,

com els altres assuts. Està construït

amb grans pedres disposades en for-

ma vertical. La seua longitud és de 90

metres de llarg per 10 d’amplària. Es

tracta del conjunt més amenaçat, a

causa de l’aterrament a la part inferior

i de l’estat d’abandó. De fet, Rascan-

ya deriva el seu cabal a l’Assut del Re-

partiment, conegut popularment com

“la Cassola”, que es troba a Quart de

Poblet. En aquest assut, les séquies

de Favara, Rovella, Rascanya i de l’O-

ro extrauen l’última aigua al Túria.

L’Assut del Repartiment és d’obra no-

va. Es va construir amb el Plan Sur,

que no solament va representar el

desviament del Túria per a contindre

les avingudes del riu, sinó que també

provocà l’abandonament dels vells as-

suts en l’últim tram del riu i la creació

d’un altre nou, el del Repartiment.

ASSUT DE LA SÉQUIA DE FAVARA

Es troba al final del terme de Quart i

prop de Mislata. Resultà totalment

afectat per les obres del Plan Sur, i hui

en dia està aterrat per muntanyes

d’enderrocs de 8 metres d’alçada que

serviren per a aterrar el vell llit del Tú-

ria. Se’n desconeix la ubicació exacta

per la gran transformació de l’entorn.

No obstant això, es conserva la Sé-

quia de Favara, que té un dels perí-

metres de reg més grans de l’Horta de

València, ja que aquesta séquia arriba
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El Molí de Vernís, del Roll de Faita-

nar o de Manises, deriva de la sé-

quia mare de Quart-Benàger, a la vora

del nucli urbà de Manises, i és el més

antic dels molins construïts sobre la sé-

quia de Faitanar. Segons l’Inventari de

béns immobles de l’àrea de patrimoni

de la Generalitat Valenciana, aquest

molí és del segle XVI i l’edifici té dos

plantes amb coberta de teula àrab. 

La planta baixa estava compartimen-

tada en dos espais: el de la dreta era

utilitzat com a estable per als animals,

i conserva fins i tot els pessebres per

a les cavalleries que portaven els sacs

de gra a moldre; la part de l’esquerra

encara conserva un tros de volta de

canó, amb indicis d’haver estat la sala

de molturació del vell molí medieval.

La planta superior estava destinada a

vivenda permanent. També es localit-

za una imponent ximeneia de rajoles

que encara continua dempeus, com a

resultat de la instal·lació de la maqui-

nària de vapor.

El projecte urbanístic que preveu en-

derrocar el molí també preveu la cons-

trucció d’edificis que ocultaran la vista

des de la V-30 d’una de les poques

cúpules daurades de temple parro-

quial que hi ha al món. Es tracta d’un

autèntic suïcidi turístic, si pensem que

l’únic atractiu que pot tindre el nostre

municipi per als turistes és la seua tra-

dició ceràmica. 
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EL MOLÍ SERÀ ENDERROCAT 

A l’edat mitjana, Manises comptava

amb tres molins (d’arròs, de blat i de

vernís), fet que demostra la gran

quantitat de producció agrícola i in-

dustrial del municipi en aquella època.

Dos d’aquests molins encara hi sub-

sisteixen (l’esmentat i el de Tonet), ai-

xò sí, molt transformats pel pas del

temps i per les adequacions contínues

de les instal·lacions al llarg dels se-

gles, ja que han estat en funcionament

fins al segle XX. 

Aquest molí de Manises està en perill

de desaparició. Serà enderrocat per

l’Ajuntament. Contrasta aquesta ac-

tuació, per exemple, amb la de l’Ajun-

tament de Quart de Poblet, que res-

taurà el Molí de Vila (molt posterior al

de Manises, ja que és del segle XIX),

per a integrar-lo com a part del seu

auditori, a més de fer-ne un estudi so-

bre la instal·lació i de publicar-ne la

història i fotografies perquè el conega

tot el poble. Base de l'antic fumeral de vapor.

El Molí del Roll de Fainanar de 
Manises, en perill de desaparició

El Molí del Roll està bastant deteriorat.

JULIO HUERTA

Aquest molí de Manises
està en perill de
desaparició. Serà
enderrocat per
l’Ajuntament. Contrasta
aquesta actuació, per
exemple, amb la de
l’Ajuntament de Quart
de Poblet, que restaurà
el Molí de Vila.



millorava les seues estadístiques d’in-

corporació laboral a poc a poc, les di-

ferències continuaven sent grans. En-

tre els anys 2000 i 2002 hi havia a la

nostra comarca un augment de les

contractacions del 14,2% pel que fa a

les dones i del 18,8% en el cas dels

hòmens.

A més, s’indicava que «la indústria

continua generant ocupació a l’Horta

Sud, però amb una clara component

masculinitzant. Qüestió que decanta

la balança cap a la contractació mas-

culina i localitza els contractes feme-

nins pràcticament en els sectors amb

activitats relacionades amb els ser-

veis».

La situació de desigualtat en l’àmbit

laboral que pateix la dona a la nostra

comarca es feia palesa en l’àmbit em-

presarial, on les distàncies entres se-

xes són molt grans. El 2001 hi havia

5.622 empresàries no agràries; els

empresaris arribaven als 13.676,

molt més del doble. A les empreses

agràries la fractura creixia: hi havia

127 empresàries i 814 empresaris,

és a dir, més de sis hòmens per cada

dona. 

Dona empresària a l’Horta 
Sud: un llarg camí per recórrer

Malgrat els avanços dels darrers

anys, queda molt per superar la

desigualtat entre dones i hòmens. A la

nostra comarca, aquest desnivell en-

tre sexes es fa palés en l’àmbit labo-

ral, i més encara en el món empresa-

rial. Per fer front a aquesta situació, la

Mancomunitat Intermunicipal de l’-

Horta Sud impulsa des de 2005 el

projecte DIME (Desenvolupament In-

tegral de la Dona Emprenedora, amb

la sigla feta a partir del nom en caste-

llà), que ha propiciat la creació de 67

empreses promogudes per dones.

A l’Horta Sud, el grau d’integració la-

boral és molt desigual entre hòmens i

dones. Ho afirma un estudi elaborat

per la Mancomunitat Intermunicipal.

Segons aquest treball, titulat Estudi

sobre la dona empresària i emprene-

dora a la comarca de l’Horta Sud, la

taxa d’ocupació en 2001 mostrava les

grans diferències entre gèneres: entre

la població activa, el 72,95% del hò-

mens tenia un treball definit. Aquesta

xifra baixava fins al 45,96% en el cas

de les dones. Són unes xifres sem-

blants, però inferiors, a les del total

del País Valencià (75,16%, enfront

d’un 46,18%). A més a més, el

33,9% de les dones ocupades a la

nostra comarca tenien un contracte

temporal o eventual, ço és, més de la

tercera part. En el cas dels hòmens, la

temporalitat arribava al 24,5%.

Quant a l’atur entres les dones, aug-

mentà un 12,44% entre 2001 i 2004,

passant de la xifra de 9.508 aturades

a 10.240. La desocupació masculina

augmentà un 18,32% en el mateix pe-

ríode, encara que el nombre d’aturats

sempre ha estat més baix que el de

dones: 5.955 el 2001 i 7.046 el

2004. Però la dada que mostra més

clarament la desigualtat entre sexes

és la taxa d’atur censal a l’Horta Sud.

En 2001 hi havia 18,92 d’atur femení

a la nostra comarca, enfront del

8,81% en el cas dels hòmens. A més,

la desocupació femenina era bastant

superior a la del País Valencià, on la

mitjana d’atur de les dones era del

15,63%.

L’estudi elaborat per la Mancomunitat

assegurava que en l’àmbit de les con-

tractacions, «les dades mostren una

masculinització del mercat de treball».

Segons l’informe, malgrat que la dona
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Dones del programa DIME.

La situació de
desigualtat en l’àmbit
laboral que pateix la
dona a la nostra
comarca es feia palesa
en l’àmbit empresarial,
on les distàncies entres
sexes són molt grans. 



EL PROJECTE DIME

Per tal d’invertir aquestes xifres, la

Mancomunitat de l’Horta Sud inicià al

desembre de 2005 el projecte DIME

(Desenvolupament Integral de la Dona

Emprenedora). Aquest programa

compta amb el finançament del Fons

Social Europeu i forma part de la ini-

ciativa Equal. Els objectius del projec-

te DIME són véncer les desigualtats en

el mercat laboral mitjançant la creació

d’empreses viables promogudes per

dones. Fins ara s’han creat 67 empre-

ses a la nostra comarca, però el pro-

grama preveu que se’n creen 300 fins

al 2008.

A més a més, durant la segona quin-

zena del darrer mes d’abril s’inaugu-

rà la remodelació del Centre Cultural

Joaquim Sorolla d’Aldaia, que des-

prés de la intervenció ha esdevingut

de manera oficial el Centre Comarcal

de la Dona Emprenedora. Aquest es-

pai donarà assessorament, informa-

ció i suport a les dones emprenedo-

res i empresàries de l’Horta Sud. El

centre també disposarà de sales de

reunions i de gestions per a les asso-

ciacions femenines d’Aldaia. La Man-

comunitat Intermunicipal ha finançat

la inversió per a la reforma amb

126.499 euros.
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Grup de dones emprenedores.

Durant la segona quinzena del darrer mes d’abril
s’inaugurà la remodelació del Centre Cultural
Joaquim Sorolla d’Aldaia, que després de la
intervenció ha esdevingut de manera oficial el
Centre Comarcal de la Dona Emprenedora. 
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L’EMPRESARIAT PER SEXES A L’HORTA SUD (2001)

Àmbit Dones Hòmens

Empresaris/es agraris/es amb assalaritats/des 29 190

Empresaris/es agraris/es sense assalaritats/des 98 624

Empresaris/es no agraris/es amb assalaritats/des 1.945 6.313

Empresaris/es no agraris/es sense assalaritats/des 3.677 73.363

Font: Estudi sobre la dona empresària i emprenedora a la comarca de l’Horta Sud. Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud.

TAXA D’ATUR CENSAL (2001)

Dones Hòmens Total

Horta Sud 18,92% 8,81% 12,57%

País Valencià 15,63% 8,89% 11,56%

Font: Estudi sobre la dona empresària i emprenedora a la comarca de l’Horta Sud. Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud.
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EN LA FAMÍLIA FRANCO

Altres dos dates clau per al meu tre-

ball d’investigació són l’abril de 1950

i l’octubre de 1954; la primera, per

ser l’any del casament del nebot de

José María Sanchiz, Cristóbal Martí-

nez Bordiu, amb la filla de Franco, i al

mateix temps per ser l’any de l’ascens

polític del Bollo en la seua carrera per

establir relacions amb El Pardo. La se-

gona, fou la data de la primera visita

de Franco amb la seua esposa a Al-

daia, un esdeveniment del qual el Bo-

llo va saber aprofitar una part del seu

valor propagandístic i mediàtic en be-

nefici propi.

Aldaia, amb una població de 3.978

persones en 1930 i 14 morts docu-

mentades durant la repressió de pos-

tguerra, es va mantindre amb uns ni-

vells baixos de violència política en el si

de la seua comunitat. Una anàlisi co-

rrecta d’eixes fonts permetrà endinsar-

se en les repercussions que va tindre

per al municipi la construcció i l’evolu-

ció del nou Estat franquista fins a la da-

rreria de la dècada dels quaranta, així

com en quin moment d’eixa configura-

ció del poder local a Aldaia ha d’ins-

criure’s el començament de la influèn-

Aldaia, revisant la memòria

L’autor planteja una investigació al voltant de la
figura de José María Sanchiz Sancho d’Aldaia,
conegut com el Bollo. Sanchiz va ser oncle del
Marqués de Villaverde, Cristóbal Martínez Bordiu,
marit de la filla del general Franco. El Bollo va ser
cap del clan econòmic dels Villaverde. Li va dur
alguns negocis al dictador i durant el franquisme
va ser uns dels homes amb més influència
política a l’Horta Sud. Franco va visitar diverses
vegades Aldaia per l’amistat que l’unia amb
Sanchiz.

La primera vegada que vaig tindre

notícies sobre l’existència de José

María Sanchiz va ser a través de la lec-

tura d’un article en la revista El Temps,

a propòsit del procés de documenta-

ció per a la realització d’este projecte

d’investigació. Era un article publicat

en el número 66 d’aquesta revista,

del mes de febrer del 2003, escrit

conjuntament per Francesc Martínez i

Alfred Ramos. En l’article esmentat es

constata la influent presència que

aquest personatge havia tingut en la

vida política d’Aldaia, arran de les

seues relacions familiars amb el ma-

teix Francisco Franco.

La lectura de l’article em va conduir a

un primer esbós del que posteriorment

seria la hipòtesi del meu projecte d’in-

vestigació. M’assaltaven els dubtes so-

bre com s’hauria configurat el poder

local a Aldaia després del final de la

guerra, i sobre quin paper hauria exer-

cit tan il·lustre “amic” de Franco en fa-

ses posteriors de tal procés.

La meua intenció era presentar un

projecte d’investigació relacionat

amb el franquisme tardà a Aldaia, pe-

rò la falta d’informació sobre la im-

mediata postguerra i la urgència per

la recuperació de les fonts orals del

període va fer qie em decantara per

la primera etapa de la dictadura. Tal

vegada hauria resultat més atractiu

presentar un projecte sobre el desen-

volupament industrial dels anys sei-

xanta i sobre el procés migratori que

va traçar les primeres pinzellades

d’una Aldaia preindustrial, on l’aug-

ment de la conflictivitat obrera tindria

el seu caldo de cultiu. Però m’era im-

possible, com a historiador, dibuixar

un quadre social i polític sense haver-

ne rastrejat i aclarit abans els prece-

dents immediats, és a dir, sense ha-

ver treballat sobre la immediata

postguerra a Aldaia.

Per tant, la ubicació temporal que es

pretén investigar atén la primera fase

del franquisme. El projecte té com a

límit cronològic l’any 1962, amb la

segona visita oficial de Franco a Al-

daia en menys de huit anys –fet simp-

tomàtic de l’estreta relació que hi ha-

via entre Sanchiz i el dictador–, un fet

que analitzarem en relació amb el seu

valor politicosocial des de la premsa

local i provincial i per mitjà de testi-

monis orals dels qui la van presen-

ciar.

FRANCESC TERUEL

José María Sanchiz Sancho.
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per a concretar tots aquests records

vagues que l'imaginari col·lectiu d'Al-

daia s'ha encarregat de recopilar.

Per tant, la meua hipòtesi de base in-

tentarà demostrar de quina manera es

van redefinir durant el franquisme

unes relacions clientelars en les quals

primava l'intercanvi desigual de favors

i la relació vertical entre els actors so-

cials, en un context hostil marcat per

l'escassetat de recursos, la misèria i la

por. La meua intenció és rastrejar fins

a quin punt la situació privilegiada de

Sanchiz en El Pardo li va servir per a

teixir una xarxa clientelar en l’àmbit

polític d’Aldaia i la seua comarca, i si

aquesta va ser utilitzada en benefici

propi o la seua acció estava motivada

per valors que suposaren l'obtenció

de beneficis col·lectius.

La segona part del projecte descansa

sobre la base de les fonts orals; la re-

cerca, el tractament i la conservació.

En els últims anys, l'avanç en matèria

d'una construcció més completa de la

història social, basant-se en una nova

metodologia com és la derivada de la

utilització de les fonts orals, ha sigut

espectacular. Els estudis sobre el fran-

quisme realitzats amb el suport de les

fonts orals han sigut els que de mane-

ra més clara han ajudat a renovar els

distints enfocaments que fins alesho-

res es tenien sobre el període. L'ob-

jecte d'estudi de la segona part del

projecte d'investigació serà, per tant,

la reconstrucció de la memòria oral

del primer franquisme a Aldaia, amb

l’ajuda dels testimonis en primera per-

sona dels supervivents d'eixa època.

Les fonts orals han contribuït a valo-

rar altres formes de resistència que, a

vegades, fregaven la delinqüència; s'-

ha prestat una major atenció a acti-

tuds individuals i quotidianes de re-

sistència i supervivència, i s'ha

convertit en un factor normal per a la

construcció de la història a través de

testimonis de vida en què els silencis,

les pors i la resta de sentiments hu-

mans s’han convertit en objecte d'es-

tudi per als distints investigadors so-

cials. Per mitjà de les entrevistes i

dels testimonis, l'historiador va dibui-

xant un paisatge social d'actituds de

vida lligat als sentiments que cap do-

cument escrit –si obviem la literatura–

no pot dibuixar.

LA MEMÒRIA ORAL

Les fonts orals ens serveixen per a co-

néixer eixa part de la història de la vi-

da privada dels individus, dels hò-

mens i de les dones concrets, que fan

la seua pròpia història i que la fan dià-

riament. I aquest és un dels objectius

del meu treball: la reconstrucció d’u-

na part d'eixa història silenciada d'Al-

daia durant les primeres dos dècades

del franquisme. Dins d'aquesta sego-

na part de la investigació sobre les

actituds socials durant el primer fran-

quisme a Aldaia, m'agradaria obrir

una modesta via d'anàlisi sobre qües-

tions lingüístiques referides a la trans-

missió oral del valencià. Els resultats

obtinguts d'aquesta indagació poden

ser un material interessant que bé po-

dria ser utilitzat en el futur pels lin-

güistes per a establir noves hipòtesis

de treball: rastrejarien l'ús i la trans-

missió oral del valencià com a llengua

relegada als espais privats durant la

dictadura i els possibles casos de

substitució lingüística produïts a par-

tir de processos d'imitació de les clas-

ses populars respecte de les elits lo-

cals –recordem en aquest punt la

castellanització que va fer José María

Sanchiz de l'última lletra del seu cog-

nom (z en comptes de s). La cons-

trucció d'un Arxiu de la Memòria Oral

a Aldaia serà l’últim punt del meu

projecte.
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Antiga casa de José María Sanchiz, restaurada per l'Ajuntament d'Aldaiar.

cia política i econòmica de José María

Sanchiz Sanchis. La família de Sanchiz

–anomenada a la comarca amb el mal-

nom dels Bollos– posseïa destil·leries

de licors i una fàbrica de rajoles.

Sanchiz va nàixer ric en 1903, gràcies

a un avantpassat que, per la seua

amistat amb els Romanones, havia

aconseguit enrajolar el metro de Ma-

drid. De jove es va traslladar a Ma-

drid, va castellanitzar el seu cognom

canviant el “Sanchis” de naixement

pel “Sanchiz”, i es va casar amb Enri-

queta Bordiu, gràcies a la qual va

aconseguir relacionar-se amb la flor i

nata de l’aristocràcia financera madri-

lenya. L’entroncament amb els Franco

va servir per a reforçar la seua posició

econòmica i política. Sanchiz va cedir

alguns terrenys propis per a la cons-

trucció d’un col·legi a Aldaia que por-

taria el nom de son pare (l’escola Jo-

sé María Sanchis Taberner), i es va

convertir en un alguna cosa més que

un benefactor per al municipi que el

va veure nàixer. La memòria col·lecti-

va d’Aldaia recorda com sa casa, al

poble, es va convertir en el centre

neuràlgic d’algunes reunions de jerar-

ques falangistes de la comarca valen-

ciana. Les dos visites oficials que el

general va realitzar al municipi no fo-

ren fruit de la casualitat; és més, es

comenta que Franco podia haver visi-

tat en més d’una ocasió el poble va-

lencià. Totes estes informacions estan

rodejades d'una espessa boira tempo-

ral i documental. Es necessitarien

fonts orals pertanyents al servici do-

mèstic de la casa dels Sanchiz a Aldaia
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tisenyorial que al moribund Regne de

València era vigent.

A Quart de Poblet no s’enfrontaren dos

exèrcits; els qui s’oposaren a les tropes

borbòniques eren llauradors que, para-

doxalment, estaven subjectes a la cà-

rrega senyorial de l’abat del monestir

de Poblet, fra Francesc Dorda, tresorer

i responsable de la hisenda de Carles

III. Amb la perspectiva que permet el

pas del temps, aquells camperols par-

tidaris de Basset pretenien fer la gue-

rra i la revolució alhora: potser a la ma-

nera que dos segles i quart més tard

pretengueren alguns dels seus descen-

dents el 1936. Abans de la derrota

d’Almansa es perderen, doncs, les jus-

tes aspiracions d’una tercera Germania

que Peterborough, el militar anglés al

servei de Carles III, eradicà en empre-

sonar Basset i els seus col·laboradors i

restablir el pagament dels censos per

virtut d’uns furs que el 29 de juny de

1707 deixaren d’existir.

De la derrota dels veïns de Quart de

Poblet no hi ha més memòria que la

lletra de la cançó “Processó” d’Al Tall,

en la qual «Quart de Poblet passa en

flames». 

El mes de gener de l’any 1706, en

el transcurs de la Guerra de Suc-

cessió, un grup de llauradors tractà

d’impedir l’avanç d’una columna de

tropes borbòniques, amb la col·loca-

ció d’una barricada formada per ca-

rros al pont de Sant Onofre, a prop

de Quart de Poblet. Llauradors que,

en clar desavantatge respecte dels

soldats només dispararen les armes

una vegada abans d’abandonar la

posició. 

Les tropes que comandava Antonio de

Valle, que després de la victòria de Fe-

lip V fou nomenat governador militar,

corregidor de la ciutat i mariscal de

camp, repararen lleugerament el pont

i continuaren el seu camí cap a la po-

blació, on els soldats, irritats segons

la crònica de Miñana1 perquè «los áni-

mos de los habitantes les eran contra-

rios», saquejaren algunes cases i des-

prés d’haver descansat se n’anaren.

Quan deu soldats endarrerits de l’e-

xèrcit del duc de Popoli entraren per

desconeixement al poble, l’enfronta-

ment amb el veïns provocà dos morts

en el bàndol dels militars. La resta fou

arrestada i lliurada a la autoritat, que

a València representava Joan Baptista

Basset (en la imatge hi ha el retrat

imaginari que li ha fet Manuel Boix). El

duc d’Arcos, lloctinent de Felip V i al

campament del qual es dirigien els na-

politans, ordenà en represàlia el sa-

queig i incendi de Quart de Poblet,

que el dia 17 de gener de 1706, un

dia després de la derrota a Burjassot

de l’exèrcit d’espardenya de Basset,

s’agermanava amb la desgràcia histò-

rica de Vila-real i Xàtiva.

Els partidaris de Felip V a Quart de

Poblet no pogueren escapar de l’espi-

ral de violència: veren també cremar

les seues cases, que havien estat res-

pectades pels soldats, i dos d’ells, un

home de 72 anys i un altre de 17

anys, foren després acusats pels aus-

triacistes de col·laborar amb les tro-

pes borbòniques. Tots dos foren ajus-

ticiats de manera pública a la plaça

del Mercat de València, on els cossos

penjaren durant tres dies.

L’enfrontament, el saqueig, l’incendi i

les morts que tingueren lloc a Quart de

Poblet fa ja més de 300 anys són una

mostra de violència política retroali-

mentada pels seus contendents, que

tingué com a mal afegit la pèrdua de

l’estat propi dels valencians que «por el

justo derecho de conquista» eliminaren

els borbònics mitjançant les armes.

Però els fets succeïts a Quart de Po-

blet pertanyen al període en què el po-

der és exercit per Basset més que per

Carles III,2 la política del qual té més a

veure amb els ecos antisenyorials de la

segona Germania que amb la qüestió

dinàstica. Els qui davant de l’antiga

porta de Sant Vicent (actual plaça de

Sant Agustí de València) aclamaren el

6 de desembre de 1705 un triomfant

exèrcit calçat amb espardenyes i armat

amb pals cridaven «Visca Basset abans

que Carles III!» manifestaven, en defi-

nitiva, la seua adhesió al moviment an-

PAPERS D’HISTORIA

«Quart de Poblet passa en flames»

El duc d’Arcos, lloctinent de Felip V, ordenà el saqueig i
incendi de Quart de Poblet, que el dia 17 de gener de 1706,
un dia després de la derrota a Burjassot de l’exèrcit de Joan
Baptista Basset. Amb aquesta desgràcia, Quart s’agermanava
al mateix destí de flames que temps després patirien ciutats
com de Vila-real i Xàtiva després de la batalla d'Almansa,
el 25 d'abril de 1707.

PEDRO GASCÓN SANMARTÍN

1. De Bello Rustico Valentino, reeditat

per la Institució Valenciana d’Estudis i

Investigacions el 1985.

2. Amb aquest nom fou investit l’arxiduc

Carles com a rei d’Espanya. Però la

història oficial només reconeix com a

tal el tercer fill del borbó Felip V, qui

regnà entre 1759 i 1788.
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Però davant els problemes, els Gi-

meno encaren el futur amb una

barreja de tradició i innovació, la seua

recepta per a continuar el treball de la

ceràmica.

El 1889 va nàixer a Manises José Gi-

meno Martínez, l’avi de Vicente i Ma-

ría José. Tot i pertànyer a una família

modesta, als 13 anys començà els es-

tudis de dibuix i pintura a l’Acadèmia

de Sant Carles de València (hui Facul-

tat de Belles Arts). José Gimeno, el tio

Pepet, estigué des de ben menut en

contacte amb el món del treball de la

ceràmica, i quan acabà els estudis as-

sumí la direcció artística de la fàbrica

de Juan Bautista Cabedo, un impor-

tant centre de producció d'aleshores.

Més tard decidí fer producció pròpia i

es féu càrrec de la fàbrica que havia

comprat el seu pare (aquest home no

es dedicà sempre a la ceràmica, i

abans comerciava amb el seu carro).

“Un talleret”, matisen els seus des-

cendents, però que després s’eixam-

plà. Aquest no és cap cas extraordina-

ri; al barri on és la fàbrica, el barri

d’Obradors de Manises, gairebé totes

les fàbriques dels segles XIV i XV s’am-

pliaren al XIX.
Fàbrica “La Ceràmica Valenciana”.

En 1925, José Gimeno féu un viatge

d’estudis subvencionat a París per a

assistir a l’Exposició Internacional de

les Arts Decoratives. A França pogué

visitar el Museu de Cluny, la Reial Ma-

nufactura de Sevres i el Museu d’Arts

Decoratives. Allí, José Gimeno “trobà”

la ceràmica valenciana. “Se suposa

que si la trobà allí és perquè ací no se

li donava la importància que tenia, de

tan habitual com era”, explica el seu

nét Vicente. Aleshores, José Gimeno

començà a reproduir aquell tipus de

ceràmica: plats, vinagreres, compote-

res i, una miqueta més tard, taulells.

Amb una visió pròpia recuperà la ce-

ràmica popular valenciana dels segles

XVIII i XIX, i investigà fórmules i mèto-

des que havien desaparegut, a més de

tornar a les tècniques manuals del te-

rrissaires manisers.

CERÀMICA DE MANISES

José Gimeno readaptà els dissenys

dels segles anteriors, i després altres

productors copiaren el seu estil,

creient que copiaven ceràmica antiga.

“Açò reforça la idea que aquella cerà-

mica s’havia perdut”, afegeix María

José. De fet, hi ha una confusió pel

BORJA CATALÁ
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Uns ceramistes per al segle XXI

Vicente Gimeno.

Vicente i María José
Gimeno Peris
representen la tercera
generació d’una
nissaga manisera de
ceramistes. A la seua
fàbrica mantenen l’ofici
dels avantpassats en un
temps que no és el
millor per a la indústria
de la ceràmica, una
indústria que ha
esdevingut el principal
tret identitari de
Manises.



L’OFICI AL SEGLE XXI 

Segons Vicente Gimeno, malgrat les

crisis i el pas dels anys, la manera de

treballar no ha canviat massa al llarg

dels anys, encara que els ceramistes

ara disposen d’uns mitjans que abans

no hi havia: ara ja no s’utilitzen els

forns de llenya que necessitaven una

setmana per a estar preparats, sinó

que es treballa amb forns de gas.

Aquest nous equipaments són més es-

tables i avancen molt la producció, en-

cara que Vicente assegura que “la

qualitat no és la mateixa” que amb els

forns de llenya.

Un altre canvi ha estat la manera

d’obtindre les matèries primeres (es-

malts, fang). Fins als huitanta, la pas-

ta es preparava a la mateixa fàbrica,

amb terra del Pla de Quart, argila de

Paterna i l’aigua de la séquia de

Quart, a la vora de la qual es troba el

barri d’Obradors, on hi ha totes les fa-

briques tradicionals de ceràmica de

Manises, algunes amb més de 600

anys. La llenya venia de les comar-

ques de l’interior. Hui els proveïdors

porten els materials necessaris en pa-

quets, i la llenya ha estat substituïda

pel gas. La manera de produir, però,

és exactament la mateixa: un procés

molt manual amb molts costos de mà

Els Gimeno donen
molta importància a
l’acabat final i a la
presentació del
producte, com
l’embalatge o la
informació que
acompanya les peces.
També en l’atenció al
públic, un element que
consideren com a part
del producte.

que fa a la ceràmica de Manises, ja

que molta gent parla de ceràmica de

Manises per a referir-se a la que es

feia a la ciutat de València al segle

XVIII; els taulells de Manises són els

dels segles XIV, XV i XVI, taulells gòtics

amb motius gòtics, herència dels que

feien els àrabs, o les vaixelles. No de-

bades, José Gimeno anomenà la seua

empresa La Cerámica Valenciana, i co-

piava models dels dissenys tradicio-

nals de l’Alcora, València o Paterna,

no només de Manises.

La postguerra fou un període de crei-

xement per al negoci, després de l’a-

turada dels tres anys d’enfrontament

bèl·lic. En els quaranta hi havia molt

per restaurar, com edificis religiosos, i

la demanda de ceràmica –per exem-

ple de taulells– cresqué en aquells

temps difícils. El tio Pepet no aban-

donà el treball fins que morí en 1967.

En l’actualitat, a l’avinguda de Blasco

Ibáñez de la localitat hi ha una està-

tua que li ret homenatge com a re-

presentant de tots el ceramistes de la

ciutat.

El relleu al capdavant de la fàbrica el

prengueren dos dels fills de José Gi-

meno, Manolo i Vicente (aquest últim

pare del actuals responsables del ne-

goci familiar). En els anys huitanta se-

’n feren càrrec Vicente i María José,

els qual aportaren al coneixement de

la ceràmica la formació adquirida en

els seus estudis respectius, belles arts

en el cas d’ell, i empresarials pel que

fa a ella.

NEGOCIS FAMILIARS

Fins als setanta, la ceràmica mantin-

gué el ritme de negoci i treball que

arrancà a la postguerra. Amb la im-

portació dels productes a partir de la

dècada següent, moltes de les fàbri-

ques de Manises, amb un estructura

familiar i reduïda, començaren a tindre

problemes. L’arribada de productes

asiàtics es notà molt en la indústria de

Manises. Molts productors competien

amb preus baixos i grans quantitats, i

aquesta producció no podia plantar

cara a la importació d’Orient. Amb l’a-

fegit que, en el cas de la ceràmica, i al

contrari que en altres sectors, un país

com la Xina té una gran tradició de

producció de qualitat. 

La manca de cultura de la ceràmica

–fet paradoxal a casa nostra, si més

no– i la poca decisió de l’administració

han abocat la indústria ceràmica tradi-

cional a la crisi, i moltes fàbriques han

tancat amb el pas dels anys, sostenen

els dos germans.

ELS NOSTRES OFICIS

Vicente i María José, fills de Vicente Gimeno.
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d’obra –entre el 75 i el 90% del tre-

ball es fa a mà–, que s’han de reflectir

en el preu del producte.

Per continuar dins del sector, els ger-

mans Gimeno han pres diversos ca-

mins. En primer lloc, no produeixen

només ceràmica de caire tradicional,

sinó que també fabriquen taulells per

a cuines, sòls, són autors de projectes

de decoració, restauren, preparen re-

gals per a empreses, etc. “Fem de

tot”, afirmen. 

No volen dir que han apostat per la

qualitat; prefereixen explicar que han

optat per un procés més manual, més

artesanal. Els seus productes tenen un

preu més elevat, però han trobat el

seu lloc en el mercat.

“Ens situem a mitjan camí entre la

gran empesa i l’artesà xicotet i arri-

bem on no arriben els altres dos”, ex-

plica María José. De fet, la quantitat

de treballadors de l’empresa no varia

molt, entre 13 i 16 persones. “Amb

menys gent no podem fer res”, afegei-

xen. Amb aquestes dimensions em-

presarials, els Gimeno treballen per

encàrrec, no com les gran indústries

de la Plana que emmagatzemen els

seus excedents i els trauen al mercat

mitjançant les seues xarxes de distri-

bució.

Les mateixes característiques de l’em-

presa la fan ser una de les poques que

es dedica a aquesta veta de mercat, i

per això no s’han de moure massa per

buscar els clients, que solen acudir a

La Cerámica Valenciana. “No ens bellu-

guem molt en l’àmbit comercial”, reco-

neix Vicente. I també tenen una llista

de contactes aconseguits al llarg de to-

ta una vida de treball en aquest món.

Per altra banda, els Gimeno també do-

nen molta importància a l’acabat final i

a la presentació del producte, com

l’embalatge o la informació que acom-

panya les peces, un factor que tots dos

creuen que suma al seu favor. I també

en l’atenció al públic, un element que

també consideren com a part del pro-

ducte, però al qual abans no se li do-

nava tanta importància. En moltes co-

mandes s’encarreguen de fer arribar

els seus productes on els necessita el

client, ja siga a una trobada d’empre-

saris o a qualsevol altre acte. I els seus

clients es troben arreu del món.

La segona via per la qual han apostat

el germans Gimeno és la innovació.

Els dos germans han engegat la ini-

ciativa Sagen Ceràmics, una altra em-

presa que fa productes ceràmics de

decoració nous, de disseny, en xico-

tetes sèries.

Hereus d’una tradició familiar, el ger-

mans Gimeno treballen per mantindre

el negoci fundat pel seu avi amb apor-

tacions noves que busquen trobar-hi

un lloc en el segle XXI. Ho fan per l’em-

presa i també per fer la seua pròpia

aportació cultural. Amb la innovació

ajuden a renovar un vell ofici i que es

modernitze una indústria. Els Gimeno

són els ceramistes del segle XXI. 
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El germans Gimeno
treballen per mantindre
el negoci fundat pel seu
avi amb aportacions
noves que busquen
trobar-hi un lloc en el
segle XXI. Ho fan per
l’empresa i també per
fer la seua pròpia
aportació cultural.

Façana de “La Ceràmica Valenciana”
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Estàtua de José Gimeno Martínez.



L'exposició, que només exhibeix una

part dels fons, es divideix en sis apar-

tats o sales: 1. Vestíbul, 2. Tecnologia,

3. Segles XIV-XV, 4. Segles XVII - XVIII,

5. Segle XIX, Segle XX, i 6. Ceràmica

d'art.

Les instal·lacions del Museu de Cerà-

mica de Manises es completen amb

un magatzem, que majoritàriament

està ocupat per centenars de caixes

amb fragments de ceràmica proce-

dents de les excavacions arqueològi-

ques; un taller de restauració, prepa-

rat per a realitzar les intervencions de

conservació ceràmica; l'arxiu docu-

mental de ceràmica contemporània

amb més de mil dos-centes fitxes de

ceramistes i tres mil cinc-centes foto-

grafies de les seues obres, així com fu-

llets i catàlegs d'exposicions, retalls de

premsa, etc, i biblioteca especialitza-

da en ceràmica, d'accés públic durant

l'horari de visita.

Pel que fa a les activitats del museu,

destaca l'organització de la Biennal

Europea de Ceràmica, la producció

d'exposicions temporals i la publicació

de monografies i articles basats en les

investigacions dels seus fons. Com ex-

plica el seu director, Josep Pérez

Camps, “amb tots aquests serveis, es

pretén aconseguir un objectiu múlti-

ple: exposar, conservar, estudiar, di-

vulgar i promoure la ceràmica de Ma-

nises des de la perspectiva històrica,

però també en la seua realitat actual”.

El Museu de Ceràmica de Manises fou

creat per acord municipal el 3 de no-

vembre de 1967 amb la finalitat de

conservar el patrimoni cultural de la

ciutat. La seua inauguració tingué el

26 de novembre del mateix any. Ins-

tal·lat al casalot del segle XVIII, en

1983 s'engegà un projecte de refor-

ma. Les noves instal·lacions foren in-

augurades el 9 d'octubre de 1989.

EL MUSEU DE LA RAJOLERIA 

DE PAIPORTA

A Paiporta hi ha el Museu de la Rajo-

leria. Aquest museu obrigué les seues

portes el 5 d'octubre del 2000. Com

explica la seua tècnica, Eva Sanz, “es

tracta d'un museu de titularitat muni-

cipal reconegut per la Conselleria de

Cultura i Educació. Els fons que alber-

ga són de tipologia etnogràfica, inten-

tant recuperar la societat, educació,

agricultura, indústria, així com l'elabo-

ració de teules i rajoles al municipi de

Paiporta”. No debades, el museu deu

el seu nom a què l'edifici que ocupa

abans era una fàbrica on es produïen

aquestes peces utilitzades en la cons-

trucció. Al Museu de la Rajoleria tam-

bé s'organitzen tot tipus d'exposi-

cions, tallers i conferències. Amés dels Museu Comarcal, a l'-

Horta Sud hi ha un seguit de mu-

seus repartits a diversos municipis.

Amb diversa temàtica, aquests cen-

tres amplien i diversifiquen la nostra

oferta cultural. Els seus responsables

ens inviten a visitar-los i ens expliquen

què hi podem trobar a les seues ins-

tal·lacions- Són els altres museus de la

nostra comarca.

EL MUSEU DE CERÀMICA 

DE MANISES

Al nord de l'Horta Sud hi trobem el

Museu de Ceràmica de Manises. El

centre recull més de 3.500 peces que

constitueixen una representació de la

ceràmica produïda al municipi al llarg

de la seua història. El nucli inicial dels

fons del museu és el llegat del matri-

moni Casanova Dalfó-Sanchis Causa,

el qual havia testat la casa senyorial

del segle XVIII on es troba el museu.

Aquesta col·lecció ha augmentat pos-

teriorment per donacions de veïns de

la localitat, troballes i excavacions en

el subsòl de la ciutat i també per dife-

rents adquisicions.

CULTURA

Els altres museus de l'Horta Sud
(1ª part)

BORJA CATALÀ

Museu de la Rajoleria de Paiporta.
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DADES BÀSIQUES:

MUSEU DE CERÀMICA DE MANISES

Horari: De dimarts a dissabte de 10 a 13 
i 16 a 19, diumenges i festius d'11 a 14. 
Dilluns tancat.
Adreça: Carrer del Sagrari, 22
Telèfon: 96 152 10 44
Correu: manises_museo@infoville.net
web: www.manises.com/tuportal/
aspmanises/museo.asp
Titularitat: Ajuntament de Manises
Director: Josep Pérez Camps
Restauradora: Sara Blanes Ibáñez

MUSEU DE LA RAJOLERIA DE PAIPORTA

Horari: A l'hivern de dilluns a dissabte 
de 10 a 13'30 i de 16'30 a 19'00. A l'estiu 
de dilluns a dissabte de 9 a 14h.
Adreça: Carrer d'Enrique Reig, 3
Telèfon: 96 397 63 88
Correu: museu.rajoleria@aytopaiporta.es 
web: www.aytopaiporta.es/Cultura/
Museu_de_la_Rajoleria/?go=ns7xM5Su8JI
QayFDSO9fFMqs08VUP6sAC5z8f77nlkqvD9c
ui7s8OpMjNqVl6zor
Titularitat: Ajuntament de Paiporta
Tècnica: Eva Sanz



L’Ajuntament de Torrent, junta-

ment a l’Institut d’Estudis Comar-

cals de l’Horta Sud (IDECO), el CEFI-

RE de Torrent, el Museu Comarcal

“Josep Ferrís March”, Florida Centre

de Formació, la Mancomunitat de l’-

Horta Sud i les facultats de Geografia

i Història i de Filologia, Traducció i

Comunicació de la Universitat de Va-

lència, són les institucions que col·la-

boren en l’organització del pròxim

Congrés d’Història Comarcal. Torrent

serà l’escenari d’aquesta trobada per

a la cultura que reunirà de nou, de la

mateixa manera que en les tres edi-

cions anteriors, els investigadors, do-

cents i erudits de l’Horta Sud. 

Segons Josep Ramon Sanchis, res-

ponsable de l'Arxiu Municipal de To-

rrent i coordinador del Congrés, “es

tracta de fomentar l’estudi sobre la

nostra comarca, donar una oportuni-

tat de difusió als estudis que ja a ho-

res d’ara es realitzen”. El Congrés

d’Història de l’Horta Sud no només

ampliarà i difondrà el coneixement

del saber sobre el passat de la nostra

societat, sinó que contribuirà també

a la construcció de la memòria histò-

rica de la nostra comarca, en la línia

de consolidar una identitat pròpia. 

Aprofundir l’estudi dels fets històrics

que han conformat el present del

nostre entorn més immediat és el pri-

mer pas per a la creació d’un senti-

ment de pertinença al nostre territo-

ri, el reforç d’una identitat comarcal,

eclipsada per les circumstàncies his-

tòriques recents i el centralisme pro-

jectat per València en detriment de

les identitats locals i comarcal. Ja feia

nou anys que no es convocava aquest

congrés d’estudis sobre l’Horta Sud.

El 1998, el III Congrés celebrat tam-

bé a Torrent el 19, 20 i 21 de febrer,

es va organitzar amb motiu de la

commemoració del 750 aniversari de

la Carta de Poblament d’aquest mu-

nicipi. 

La participació en aquesta cita pot

ser com a assistent o presentant una

ponència. El termini de presentació

de comunicacions estarà obert fins al

10 de juliol de 2007, i fins a aquest

moment els ponents interessats po-

dran presentar un resum d’un màxim

de 30 línies sobre la comunicació que

volen desenvolupar i sobre la qual

han treballat. La presentació íntegra

dels treballs seleccionats serà el 20

d’octubre de 2007. 

N
ú
m
. 2

6
, p

r
im

e
r
 s

e
m
e
s
t
r
e
 2

0
0
7

C
U

L
T

U
R

A

CULTURA

33

El 300 aniversari de la batalla
d’Almansa serà el fil conductor

del IV Congrés d’Història 
de l’Horta Sud

MARIA GARCÉS SUAY

El IV Congrés d’Història de l’Horta Sud, que
tindrà lloc a Torrent els dies 15, 16 i 17 del mes
de novembre de 2007, tindrà com a tema central
en aquesta edició la commemoració del 300
aniversari de la batalla d’Almansa. Nou anys
després de l’últim congrés, es recupera aquesta
important cita que reunirà a Torrent
investigadors, docents i erudits de tota la
comarca.



llar el torn d’intervencions. No ens ha

d’estranyar aquest afany oratori. Des-

prés de massa anys de repressió i de

silenci, i d’un recent i afortunadament

fracassat intent de colp d’estat, la gent

sentia la necessitat de parlar, d’ex-

pressar-se lliurament i sense pors. I

aquell sopar comarcal els donava l’o-

portunitat de fer-ho. Era una època

d’il·lusions i de projectes.

Afortunadament, la revista L’Horta de-

dicà el següent número a reproduir to-

tes les intervencions, juntament amb

una crònica del sopar i un reportatge

gràfic, cosa que hui ens permet tin-

dre’n coneixement directe. Així sabem

que aquella nit hi digueren la seua

persones tan diverses i representati-

ves com ara Antoni Asunción, alcalde

de Manises; Miquel Alonso, membre

del PSAN; Ciprià Ciscar, Secretari Ge-

neral del PSPV-PSOE de l’Horta Sud;

mossén Josep Alba, vicari episcopal

de l’Horta; Pasqual Andrés Legua, res-

ponsable comarcal d’Alianza Popular;

Àngel Asunción, membre de la Fede-

ració de Bandes de Música; Daniel Va-

lero i Gerard Miquel, alumnes de La

Nostra Escola Comarcal; Julian Crespo

Santamargarita, diputat provincial i al-

calde de Picassent; Lluís Espinosa, Se-

cretari general de la Federació Empre-

sarial Metal·lúrgica; Vicent Gómez

Chirivella, diputat provincial i regidor

de l’ajuntament de Xirivella; Josep Fe-

rrís, president de la Caixa d’Estalvis

de Torrent; Antoni Antolí, membre de

l’Associació de Veïns de Mislata; Vi-

cent Diego, representant de l’agrupa-

ció de cooperatives comarcals; Nico-

lau David, membre de Comissions

Obreres; Francesc Pons Alcoi, de Con-

sum-Organització de Consumidors;

Pep Sanchís, alcalde de Benetússer;

Maite Yatas, del Moviment Comunista

del País Valencià; Lluís Sabater, del

Amb tot, cal dir que l’ambient i la

predisposició a «fer comarca» ja hi

eren de feia temps: la terra «estava en

saó», que diuen els llauradors, i això

contribuí a què la llavor llançada per

Enric Juan fructificara ràpidament. Sis

mesos abans de veure la llum el seu

article, el 10 d’abril de 1981, la revis-

ta L’Horta havia reunit en un sopar co-

marcal que tingué lloc al saló Forsany

de Massanassa al voltant de dues-cen-

tes persones amb la intenció de deba-

tre la «problemàtica comarcal», «per

tal d’establir un primer punt de con-

tacte físic, de posada en comú d’expe-

riències i pretensions, amb la comarca

com a marc de fons», deien textual-

ment els organitzadors. Fou tanta l’eu-

fòria comarcal desfermada en aquell

sopar que durant la vetlada es produï-

ren més de 25 parlaments! Tants que,

passades les dues de la matinada, els

organitzadors es veieren obligats a ta-
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Vint-i-cinc anys d’IDECO
(1981-2006) 2ª part

RAFAEL ROCA

President de I’DECO 

de l’Horta Sud

Alguns membres de la junta directiva de l'IDECO de l'Horta Sud.

En la celebració del
nostre vint-i-cinqué
aniversari, els membres
de l’IDECO vàrem voler
donar les gràcies a tots
els qui participaren
d’aquell «I sopar
comarcal de l’Horta»,
perquè varen contribuir
a fer possible la
democràcia, la cultura i
la comarca.
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Club Esportiu Alaquàs; Albert Taber-

ner, alcalde d’Alaquàs; Josep Pitarch,

membre d’Acció Cultural del País Va-

lencià; Paco Sòria, diputat provincial;

Jaume Sobrevela, representant de

l’AMPA de La Nostra Escola Comarcal;

Lluís Martínez, alcalde de Silla; Albert

Sansano, del Sindicat de Treballadors

de l’Ensenyament; Adela Pla, diputa-

da; Paco Pons Alfonso, del Club de

Gerents; Josep Senent, del Grup de

Cultura Popular d’Aldaia; i Juli Sanchis

«Harca» que, en forma de caricatura,

també hi digué la seua. A més, entre

les fotos que publicà la revista també

he sigut capaç de distingir-hi els ros-

tres de persones tan vinculades al

món comarcal com ara Enric Lujan i

Ramon Portalés. Això sí, vint-i-cinc

anys més joves.

Són persones, totes elles, que cregue-

ren en la democràcia; i que cregueren

en un projecte de comarca. Perquè, a

l’Horta Sud, la construcció democràti-

ca i comarcal caminaren juntes i de la

mà. Són la gent que assentaren les

bases perquè la infrastructura comar-

cal –política, cultural i empresarial– de

què hui disposem fóra possible. Ha

passat més d’un quart de segle i els

més majors, com ara mossén Josep

Alba, ja han mort; alguns deixaren la

comarca; i d’altres, els més fidels,

continuen col·laborant en la construc-

ció del nostre futur comarcal. Per ai-

xò, en la celebració del nostre vint-i-

cinqué aniversari, els membres de

l’IDECO vàrem voler donar les gràcies

a tots els qui participaren d’aquell «I

sopar comarcal de l’Horta», perquè

varen contribuir a fer possible la de-

mocràcia, la cultura i la comarca.

Com també li les vàrem donar, i molt

especialment, a Enric Juan, que des

de la fundació de l’IDECO i fins a

1996 no sols formà part de les dife-

rents juntes directives, sinó que hi

creà i dirigí la revista Annals, impulsà

el periòdic 7 Dies de la Comarca, l’As-

sociació de Renovació Pedagògica,

encapçalà el Centre de Professors de

Torrent, organitzà el II Congrés d’His-

tòria de l’Horta Sud i, durant el perío-

de 1991-1996, es convertí en el quart

president de l’entitat. Actualment,

allunyat de l’Horta per motius labo-

rals, Enric manté la seua vinculació co-

marcal a través del municipi d’Ala-

quàs, del qual és cronista; i de la

direcció de Quaderns d’Investigació

d’Alaquàs, publicació d’estudis locals

que, després de vint-i-sis volums edi-

tats, ha esdevingut modèlica. Fou,

precisament, a través d’aquesta publi-

cació que vaig conéixer el seu estil de

fer història, i que després de quinze

anys de col·laboració ininterrompuda

amb ell puc dir que ha esdevingut un

dels meus mestres.

A més de tot això, també vàrem fer

pública la convocatòria del «XVIé Pre-

mi d’Investigació de l’Horta Sud»; và-

rem presentar l’estudi Les plantes

amb flor de la comarca de l’Horta

Sud, original d’Alfredo Benlloch i Arte-

mio Mulas; i vàrem manifestar el nos-

tre agraïment a Enric Juan per les

seues iniciatives, per la bonhomia del

seu treball, per la seua generositat i ri-

gor científic.

Evidentment, també manifestàrem el

nostre agraïment a les entitats i les

institucions que, d’una manera o d’u-

na altra, sostenen l’IDECO: a la Man-

comunitat Intermunicipal de l’Horta

Sud, a l’Obra Social de la CAM i a la

Fundació Horta Sud, tan dignament

representades aquella nit pels seus

presidents i presidenta; i enguany, sin-

gularment, a l’Ajuntament de Torrent,

per l’esperit d’entusiasme i de col·la-

boració amb què des del primer mo-

ment acollí la proposta d’albergar en

el seu terme municipal les nostres no-

ces d’argent.

Els membres de la junta directiva de

l’IDECO hem afrontat la celebració del

nostre vint-i-cinqué aniversari plens de

goig i d’alegria, amb renovades forces

i amb la mirada posada en el futur, en

fer possible que l’evolució que experi-

mentaran els nostres pobles durant

els propers vint-i-cinc anys no esborre

ni disminuisca la seua personalitat se-

cular. La propera cita serà, no d’ací a

vint-i-cinc anys, sinó l’any que ve, en

la festa de l’IDECO que novament tor-

narà a convocar-nos per a manifestar

públicament el goig de sentir-nos co-

marca. Hauran passat unes eleccions

municipals i autonòmiques, i és segur

que hi haurà moltes coses a comentar.

Tant de bo servisquen perquè l’Horta

Sud puga millorar algunes de les

seues deficiències i desplegar, amb

generositat i esperit de servei, tot l’e-

norme potencial cultural, econòmic i

humà que posseeix. 
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PASSAT I PRESENT

L'any 1948 la “Plaza del Caudillo” d'Aldaia era un espai amb un
disseny urbà pobre. Estava transitada per vehicles que podien circular

al voltant d'una illeta peatonal. La plaça estava envoltada per
vivendes amb l'Església Parroquial de l'Anunciació al fons. A partir de
1979 l'ajuntament democràtic li va donar un canvi sustancial. Aquest
lloc cèntric, autèntic nucli cívic de la població, passà a denominar-se
“Plaça de la Constitució”. Durant els anys 80 I 90 del segle passat

l'ajuntament realitzá diverses obres que han canviat la seua
fesonomia. Es va urbanitzar la plaça, dotant-la d’arbres i d'un gran
espai per a vianants. Més endavant es va construir l'edifici del nou

ajuntament i la Casa de la Música, i s'insta·là una escultura d’Andreu
Alfaro en homenatge a la Constitució de 1978. Com a projecte futur,

la plaça albergarà el centre “Mirall de la Cultura”, que acollirà
entre altres serveis la biblioteca central i espais socioculturals. 

La Plaça de la Constitució d’Aldaia
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