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Falta de voluntat política, desídia 
i desinterés. Així es pot definir 

l’absència de protecció legislativa de 
l’horta i del seu patrimoni hidràulic 
per part de la Generalitat. L’horta 
històrica que dóna nom a la nostra 
comarca està desapareguent a passos 
gegantins. Els espais hidràulics de les 
séquies del Tribunal de les Aigües 
del Túria i la Séquia Reial del Xúquer 
estan retrocedint a una velocitat alar-
mant. El creixement urbanístic desor-
denat i la construcció de grans vies de 
comunicació de gran capacitat (l’obra 
més recent és l’AVE) estan arraconant 
greument l’horta, fins al punt de fer-la 
pressa dels especuladors urbanístics 
i de la construcció desmesurada. Al-
guns especialistes asseguren que si 
continuem el ritme de creixement ur-
banístic actual, en menys de 50 anys 
haurà desaparegut el patrimoni agrí-
cola de l’Horta. Però la Generalitat no 

vol declarar Parc Natural algunes bosses d’horta que encara resten intactes en la comarca. La declaració 
de Parc Natural és una figura de protecció de les Corts Valencianes que podria salvar l’horta. No oblidem 
que aquesta figura legislativa ha evitat la desaparició o degradació irreversible de bastants espais naturals 
valencians emblemàtics, entre ells l’Albufera, declarada Parc Natural l’any 1986, i el Parc Natural del Túria, 
que va obtindre eixa declararació en 2007. 
Però no és aquest el camí que vol seguir el Consell. Cal recordar que en 1998 les Corts Valencianes (amb 
el vot majoritari del PP) rebutjaren una Inicitiva Legislativa Popular que tenia com a finalitat declarar l’horta 
Parc Natural. Tampoc veu la llum l’anunciat Pla d’Acció Territorial de l’Horta, el qual, segons la Generalitat, 
preveu la proteccio d’espais agrícoles. Aquest Pla està guardat en el calaix de l’oblit. No obstant això, el 
Govern valencià sí ha declarat Bé d’Interés Cultural (BIC) els assuts del Túria que deriven l’aigua del riu cap 
a les séquies del Tribunal de les Aigües. El Consell també ha donat suport a la candidatura del Tribunal de 
les Aigües per a la seua proclamació per la UNESCO com a Obra Mestra del Patrimoni Oral i Immaterial de 
la Humanitat. Això està bé, però de res serveix si no es protegeix allò que dóna sentit als assuts i al Tribu-
nal de les Aigües: els camps i els espais hidràulics amb els seu ric patrimoni material construït al llarg de la 
història (séquies, feses, partidors i motors d’aigua), i amb tot el seu valor mediambiental (espais verds per 
a gaudir i oxigenar l’àrea metropolitana). Però la realitat és tossudament economicista, predomina encara 
entre els polítics una mentalitat desarrollista que associa el progrés al creixement urbà i industrial a costa 
de l’agricultura. La Generalitat i alguns ajuntaments de la comarca, entre ells València, estan primant un 
creixement urbanístic no equilibrat per damunt de la distribució equilibrada dels usos del sòl on poden ser 
compatibles la indústria, les vivendes i l’agricultura. La proposta de modificació del PGOU de València, que 
contempla urbanitzar en els pròxims anys més de 400 hectàres de terme agrícola, li posa la puntilla final a 
l’horta de la capital, alhora que acostarà les finques de la gran ciutat als límits dels pobles veïns. Sols una 
distribució equilibrada no depredadora del sòl pot garantir un progrés sostenible, cas contrari assistirem 
irremediablement al final d’una de les poques hortes mil·lenàries que hi ha al món. 
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EDiTOriaL

El patrimoni hidràulic de
l’Horta en perill

Séquia Reial del Xúquer a l’Horta Sud.
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La FuNDaCiÓ

La Fundació Horta Sud, que pre-
sideix Alfred Domínguez, pretén 

fomentar els processos participatius 
i donar suport a les associacions per 
tal d’enfortir el teixit associatiu de la 
nostra comarca. Uns dels pilars de la 
Fundació és el Centre de Recursos per 
a les Associacions, que ha donat els 
següents serveis al llarg de 2007:

 Formació per a les associacions
Durant el 2007, el Centre ha donat 
formació a 120 alumnes de 80 asso-
ciacions de Picassent, Silla, Albal, 
Alaquàs, Quart de Poblet, Mislata, 
Aldaia, Torrent i Picanya, entre altres 
pobles. Per al 2008 ja hi ha confir-
mats més de 20 cursos.

 Servei d’informació i assessoria 
per a les associacions
La major part de les consultes són de 
tipus burocràtic, sobre les obligacions 
legals respecte de la Llei del dret d’as-
sociació i les actuacions registrables en 
el registre d’associacions i també sobre 

temes de fiscalitat. Algunes d’aquestes 
consultes s’han publicat en el butlletí 
Papers Associatius. Les 35 qüestions 
resoltes corresponen a 26 associaci-
ons que han utilitzat el servei.

 La revista Papers Associatius
La revista ha modernitzat la seua 
imatge a partir del número 28, i el 
2007 hi han col·laborat 17 associa-
cions. En aquest moment té més de 
1.600 subscriptors.

 Portal web de la Fundació
El Centre de Recursos ha renovat 
la pàgina web. En ella podreu tro-
bar informació actualitzada sobre els 
cursos, assessoria on line, la revista 
Papers Associatius, les convocatòri-
es de les ajudes per a associacions, 
models i documents de gestió de 
l’associació, un cercador d’associaci-
ons i el formulari per a rectificar-ne 
les dades, les guies publicades, etc. A 
més, podreu subscriure-vos al butlletí 
electrònic.

 Convocatòria d’ajudes a projec-
tes interassociatius i de solidaritat 
internacional
L’any 2007 la Fundació ha donat 
12.000 en ajudes al moviment asso-
ciatiu. Ja teniu a la vostra disposició 
les convocatòries per al 2008 en el 
nostre web. Els projectes beneficiaris 
del Programa de cooperació amb les 
associacions han sigut els següents:
“Esplais Vius. Trobada pels drets dels 
xiquets i les xiquetes”, de l’associació 
Esplais Valencians, que aglutina els 
Esplais de Manises, Quart de Poblet, 
Xirivella, Benicàssim, Picassent, 
Castelló, Mislata i Polinyà de Xúquer. 
L’objectiu del projecte és l’educació 
en valors i en la participació des del 
temps lliure dels xiquets i xiquetes.  
El projecte ha rebut 700 €.
“Integra, Itinerari d’Inserció Social”, 
de la Fundació Nova Feina i l’Associ-
ació de Familiars de Malalts Mentals 
de Paterna, l’objectiu del qual és pro-
moure la incorporació sociolaboral al 
mercat de treball de persones en risc 
d’exclusió social, amb una dotació de 
700 €.
“Campionat mixt de futbet per la 
integració”, presentat per l’Associació 
de Veïns Camí de la Noria de Torrent i 
l’Associació d’Equatorians de Torrent. 

El Centre de Recursos per a les 
Associacions ha donat formació 
a 80 entitats de l’Horta Sud

Julio Huerta

La Fundació ha atorgat 
12.000 € en ajudes al 
moviment associatiu.

Representants de les entitats que van rebre en 2007 ajuda de la Caixa Popular i la 
Fundació Horta Sud per a projectes de cooperació interassociativa de la comarca.
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En aquest projecte participen més de 
140 persones, de sis nacionalitats 
diferents i dels dos sexos. Ha estat 
premiat amb 700 €.
“Fòrum de Debat Cultural”, de l’As-
sociació de Veïns La Torre de Torrent. 
El projecte està dirigit a totes les asso-
ciacions de Torrent i es tracta d’una 
programació de xarrades referents a 
temes educatius i de drets humans. 
Ha estat dotat amb 700 €.
“Caminant cap a un estudi de necessi-
tats i oportunitats”, presentat per Acció 
Social La Cambra i Caritas Interparroquial 
de Paterna. El projecte elaborarà una 
Guia de Recursos del Tercer Sector a 
Paterna. Dotació: 700 €.
“III Jornades Femenistes-Allò que 
fem, allò que volem”, presentat per 
l’Associació de Dones de la Comarca 
de l’Horta Sud, Casa de la Dona de 
Quart de Poblet, Col·lectiu Feminista 
Victoria Sau de Xirivella, Col·lectiu de 
Dones de Silla, Dones de Paiporta, 
Dones de Xirivella en Acció, Espai 
Violeta de Mislata, Espai Violeta 
de Xirivella i Federació de Dones 
Progressistes, entre altres, amb una 
dotació de 2.500 €.
Els projectes aprovats en el Programa 
de solidaritat internacional han sigut: 
ONGD AEDIHAL de Picassent, 
amb el projecte “Barrio La Joya”, 
a Bucaramanga, per a construir un 
menjador assistencial per a ancians 
marginats i fomentar la prevenció de 
l’absentisme escolar. Dotació: 2.500 €
Associació Projecte Infantil Niquia, 
que treballa al barri Bello de Medellín 
en un menjador per a 48 xiquets que 
no disposen d’una alimentació bàsica. 
Dotació: 1.700 €.
Institut de la Santíssima Trinitat de 
Torrent, per a un projecte de pro-
moció i formació integral de xiquets 
i joves llauradors a Cucuta. Dotació: 
1.800 € 

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 
Caixa d’Estalvis, núm. 4, de Torrent, o bé 
telefonant al 96 155 32 27

Els ajuntaments de 
l’Horta Sud assumeixen 
el 60% dels serveis 
socials d’atenció 
primària, enfront del 
40% de la Generalitat

La FuNDaCiÓ

Julio Huerta

Segons l’estudi, el 
Pla Concertat de 
Prestacions Bàsiques 
tenia una pauta 
de finançament 
proporcional entre 
l’Estat, les comunitats 
autònomes i les 
corporacions locals.

No obstant això, aquesta pauta de fi-
nançament s’ha anat abandonant en 
els últims anys i ha produït una major 
càrrega sobre els eraris municipals. 
L’estudi va ser presentat el passat 
21 de febrer del 2008 al Museu Co-
marcal de l’Horta Sud, a Torrent. En 
la presentació van participar la pre-
sidenta de la Mancomunitat Horta 
Sud, Empar Navarro; el president de 
la Fundació Horta Sud, Alfred Do-
mínguez; el coordinador de l’estudi, 
Antonio Ariño; l’autora i els represen-
tants de l’Obra Social de la CAM, Be-
nito Nemesio.

El llibre Las dos caras de las polí-
ticas sociales de l’Horta Sud: res-

tricciones presupuestarias e iniciativa 
local, de la sociòloga Marcela Jabbaz, 
editat per la Fundació Horta Sud, reve-
la que les transferències de responsa-
bilitats als municipis no es tradueix en 
un volum pressupostari proporcionat 
en matèria de Serveis Socials, la qual 
cosa limita la capacitat d’actuació dels 
ajuntaments. Segons aquest estudi, el 
Pla Concertat de Prestacions Bàsiques 
tenia una pauta de finançament pro-
porcional entre l’Estat, les comunitats 
autònomes i les corporacions locals. 



La FuNDaCiÓ

del pressupost, i en 2005 un 4% del 
pressupost total. També es destaca la 
tendència de la Generalitat Valencia-
na a prioritzar la gestió privada dels 
serveis socials especialitzats. En el 
pressupost del 2005 de la Conselleria 
de Benestar Social, el 21% era per a 
serveis gestionats per empreses priva-
des, enfront del 16% de transferènci-
es a les entitats locals públiques.

ConvEni FundaCió-univErSitat
L’estudi que ha originat aquest llibre 
sorgeix d’un conveni entre la Funda-
ció per al Desenvolupament de l’Horta 
Sud i la Universitat de València, i fou 
dirigit pel professor Antonio Ariño. Es 
tracta d’un llibre que analitza el fun-
cionament i l’estructura del sistema 

L’estudi revela que la Comunitat Va-
lenciana és l’autonomia que menys 
inverteix en Benestar Social de totes 
les considerades en l’estudi, 628 € 
per habitant enfront dels 2.326 € per 
habitant de la Rioja, és a dir, quasi 
quatre vegades menys que la Rioja 
i tres vegades menys que Castella i 
Lleó. S’hi analitzen les asimetries que 
es produeixen entorn de la possibilitat 
d’accés a prestacions de Benestar So-
cial, d’acord al territori de residència 
de la ciutadania.
Un altra dada que revela l’estudi és 
que el percentatge del pressupost 
de l’Àrea de Benestar Social de la 
Generalitat Valenciana ha descendit 
un 0’4% en els últims 20 anys: l’any 
1985 representava un 4,6% del total 

6

Participació de l’Àrea de Benestar social en el pressupost de 2005 de diferents comunitats autònomes i índex de 
pobresa humana (IPH-2)

% despesa 
Benestar 

Social sobre 
el pressupost 

total

Valors per capità IPH-2 2000 Pressupost 
en Benestar 

Social 
(milers d’€)

Pressupost 
total 

(milers d’€)

Població 
total

Població vulnerable 
estimada:  

(IPH-2 x Pobl. total) 
/ 100

Pressupost Benestar 
Social / Població 

vulnerable
Població total

Benestar Social 
Extremadura

4.8% 945 € 3.811 € 19,22 196.812 4.130397 1.083879 208.322

Igualtat i Benestar Social 
Andalusia

3.8% 621 € 3.115 € 18,88 919.967 24.451.581 7.849799 1482042

Benestar Social
Castella-La Manxa

7.0% 1.383 € 3.573 € 18,18 476.500 6.769500 1.894667 344.450

Benestar Social  
Comunitat Valenciana

4.0% 628 € 2.249 € 14,12 416.297 10.552342 4.692449 662.574

Serveis Socials i Família 
Aragó

3.8% 980 € 3.250 € 12,60 156.601 4.124517 1.269027 159.897

Benestar i Família 
Catalunya

5.0% 1.241 € 3.076 € 12,47 1.082472 21.516865 6.995206 872.302

Família i Igualtat 
d’Oportunitats
Castella i Lleó

7.5% 2.070 € 3.407 € 12,39 643926 8.553093 2.510849 311.094

Família i Assumptes 
Socials Madrid

5.8% 1.306 € 2.532 € 11,25 876.000 15.099000 5.964143 670.966

Joventut, Família i Serveis 
Socials La Rioja

6.5% 2.326 € 3.258 € 9,11 63.790 98.0971 301.084 27.429

Espanya 13.80

Font: Elaboració pròpia sobre la base dels pressupostos inicials dels governs autònoms d’Espanya, de l’IVIE per a l’IPH-2 i del Padró d’Habitants 
de l’INE. Totes les dades corresponen a l’any 2005, excepte l’IPH-2 que correspon a l’any 2000.

1.  La informació ha sigut extreta de les pàgines web oficials de la Junta de Castella i Lleó, de la Junta de Castella-La Manxa, del Govern de la 
Rioja, de la Comunitat de Madrid, de la Junta d’Extremadura, de la Generalitat de Catalunya, del Principat d’Aragó, de la Junta d’Andalusia 
i de la Generalitat Valenciana.

2.  Capital Humano núm. 51, març 2005, IVIE i Bancaixa.

El percentatge del 
pressupost de l’Àrea de 
Benestar Social de la 
Generalitat Valenciana 
ha descendit un 
0’4% en els últims 
20 anys: l’any 1985 
representava un 4,6% 
del total del pressupost, 
i en 2005 un 4% del 
pressupost total.
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visualitza a través d’indicadors numè-
rics el procés de creixent participació 
del sector privat en el repartiment del 
pressupost de Benestar Social.
El títol d’aquest treball (Las dos caras 
de las políticas sociales...) és degut 
a les ambivalències i paradoxes que 
presenta el sistema de Serveis Soci-
als. Dins d’aquesta metàfora, una de 
les cares evidencia l’escassetat de les 
prestacions i serveis individualitzats en 
comparació amb altres sistemes euro-
peus, derivada de les restriccions pres-
supostàries i de l’absència de drets so-
cials exigibles per la ciutadania. L’altra 
cara és l’existència d’una xarxa con-
solidada d’atenció primària en l’àmbit 
municipal, prestada per un funcionariat 
professional que al mateix temps que 
intervé en les situacions de vulnerabi-
litat i precarietat social, promou l’au-
tonomia i el desenvolupament de les 
persones i s’allunya de les pràctiques 
clientelars i paternalistes del passat.
En la primera part del llibre s’aborden 
els debats teòrics entorn del model 
de benestar espanyol i la participació 
en aquest de les diferents institucions 
proveïdores de benestar com la famí-
lia, l’Estat, el mercat i la societat civil. 
S’analitza el pressupost de la comuni-
tat autònoma i la seua utilització, així 
com també els pressupostos munici-
pals dedicats al benestar.

En la segona part s’analitzen les ini-
ciatives comunitàries a escala local, 
descrivint la multiplicitat de programes 
existents en els diversos municipis de la 
comarca, i el nivell de polítiques socials 
supramunicipal en què poden intervin-
dre dos municipis o mancomunar-se, 
com és el cas del Barri del Crist o la 
Mancomunitat de l’Horta Sud. Aquests 
espais mancomunats permeten l’exe-
cució de polítiques socials probable-
ment impossibles de portar a terme 
per un sol municipi i recolzen, moltes 
vegades, en finançament europeu.
En la tercera part, es plantegen models 
teòrics de polítiques socials municipals 
construïts, no obstant això, a partir de 
l’observació de les pràctiques socials 
de l’Horta Sud. 
En el balanç que es realitza en el llibre 
s’esmenta la responsabilitat pública 
estatal per a garantir la convergència 
de nivells de benestar a tot el territori 
espanyol, per a la qual cosa haurien 
d’habilitar-se mesures correctives que 
pal·lien la situació de les regions com 
la Comunitat Valenciana, amb un pres-
supost global menor per capita i, al seu 
torn, en el cas d’aquestes regions més 
ressagades, incrementar els esforços 
propis per a aconseguir una major 
igualtat en termes d’accés als beneficis 
del benestar per a tota la ciutadania 
espanyola. 
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de Serveis Socials a la Comunitat Va-
lenciana, des dels seus orígens al vol-
tant de l’any 1982, quan comencen a 
crear-se els primers Serveis Socials en 
alguns municipis, i la seua evolució fins 
a l’actualitat. 
L’autora pren la comarca de l’Horta 
Sud com a camp d’observació per a 
comprendre l’entramat de relacions 
que es produeixen entre els diferents 
nivells de l’administració pública (Es-
tat, comunitat autònoma i ens locals) 
en l’aplicació de les polítiques socials. 
En l’àmbit espanyol s’analitzen les asi-
metries que es produeixen entorn de 
la possibilitat d’accés a prestacions de 
Benestar Social, segons el territori de 
residència de la ciutadania.
S’interessa per realitzar un diagnòstic 
de la situació actual dels Serveis Soci-
als respecte d’altres comunitats d’Es-
panya i en relació a Europa. Així ma-
teix, avalua les transformacions que 
es produeixen entre el disseny inicial, 
plasmat en la Llei de Serveis Socials de 
la Comunitat Valenciana, i la seua re-
alitat empírica, en què s’observa que 
els ens locals tenen una participació 
mínima pel que fa al pressupost de la 
comunitat autònoma. També s’obser-
ven les tendències que privilegien els 
recursos especialitzats, i com queda 
ressagada l’atenció primària de ca-
ràcter universal i gratuïta. A més, es 

L’autora pren la 
comarca de l’Horta 
Sud com a camp 
d’observació per a 
comprendre l’entramat 
de relacions que es 
produeixen entre els 
diferents nivells de 
l’administració pública.

Acte de presenetació del llibre. En la imatge, d’esquerra a dreta: Alfred Domínguez, 
president de la Fundació Horta Sud; Benito Nemesio, representant de l’Obra Social 
de la CAM; Empar Navarro, presidenta de la Mancomunitat de l’Horta Sud; l’autora, 
Marcela Jabbaz; i Antonio Ariño, Universitat de València.
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Museu Comarcal de l’Horta Sud
“Josep Ferrís March”

Activitats del primer semestre

CiCle «la memòria de la seda»

Per tercer any consecutiu, durant la 
segona quinzena d’abril, del 15 al 
26, 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 
no fa molts anys. Es tracta d’una ac-
tivitat dirigida a xiquets i xiquetes en 
què, després de superar unes proves, 
obtenen una caixeta de cucs per a 
criar-los a sa casa. També s’han orga-
nitzat uns tallers didàctics sobre els 
cucs de seda els dissabtes 19 i 26, en 
els quals els xiquets han aprés mol-
tes coses sobre el cicle vital del cuc 
de seda amb diverses manualitats. 
Un any més, aquesta activitat ha tin-
gut molt bona acollida i s’han repartit 
més de deu mil cucs.

ConCerts a l’andana

Des del mes de març, el primer dis-
sabte de mes l’andana del Museu 
acull un cicle de concerts de formaci-
ons de joves músics que estudien als 
conservatoris i bandes de la comarca. 
Amb aquesta nova iniciativa, el Mu-
seu obri les portes a una manifestació 
cultural arrelada i viva a la comarca 
com és la música, que troba la mani-
festació més popular en les bandes i 
societats musicals que estan presents 
en tots els pobles.

durant els darrers anys, el Museu 
Comarcal ha consolidat una pro-

gramació d’activitats amb l’objectiu 
d’apropar-se més a l’acompliment de 
les finalitats que, per definició, tenen 
encomanades els museus com a insti-
tucions que conserven i difonen el pa-
trimoni cultural. Des del seu concepte 
més actual, a més dels béns mobles 
i immoble que conformen l’exposició 
permanent del Museu, intentem abra-
çar l’ampli ventall de manifestacions 
immaterials de la cultura comarcal. 
Des de la riquesa i diversitat del pa-
trimoni cultural dels nostres pobles 
fonamentem tota la sèrie d’activitats 
que el Museu realitza.

tallers de Catxerulos

Els dissabtes 7 i 15 de març, prop de 
huitanta xiquets i xiquetes de tres a 
set anys van participar en els tallers 
de catxetulos, en els quals van apren-
dre a fer aquest giny de forma arte-
sanal per a volar-lo el dia de Pasqua. 
Contribuïm així a la recuperació i di-
fusió d’una tradició arrelada a la co-
marca: abans eren els pares qui feien 
els catxerulos als seus fills per a eixir 
a berenar al camp els dies de Pasqua 
i menjar-se la mona.

adrià Besó

director del Museu Comarcal

dia internaCionals dels museus

Des de l’any passat, al Museu se ce-
lebra aquesta efemèride que convoca 
des de 1977 el Consell Internacional 
dels Museus. Enguany, també amb el 
lema «Museu i Territori», s’ha realit-
zat d’un itinerari a peu pel paisatge de 
la marjal de l’Albufera.

V CiCle «músiCa al museu»

Per als quatre dijous del mes de juny 
està prevista la celebració del V Cicle 
«Música al Museu», amb el qual es 
pretén difondre l’extraordinària rique-
sa del patrimoni musical valencià.

exposiCió de les peCes del mes

S’ha canviat el format de l’activitat i 
ara s’exposa cada mes una peça dife-
rent sense cap acte de presentació. 
S’han exposat la maça de desterros-
sar, el lligonet de birbar, el fanalet de 
regar i l’empeltador. 

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
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El problema de la inestabilitat de la 
redacció s’accentua entre el grup de 
preventius. Aquest és un grup menys 
compromés amb les activitats del 
centre, ja que aquests encara no estan 
sentenciats per la justícia. En total, 
quasi 20 reclusos conformen l’hete-
rogènia redacció de Vía Libre. Ells són 
els encarregats de distribuir els més 
de 750 exemplars de la revista entre 
els 2.500 interns. A més dels redac-
tors i de les seues coordinadores, la 
revista compta amb un col·laborador 
especial: l’escriptor valencià Alfons 
Cervera participa com un membre 
més en el procés de decisió del con-
sell de redacció. 

una rEviSta dE totS i PEr a 
totS
En realitat, Vía Libre és molt més 
que una revista. Més enllà de ser un 
vehicle de comunicació interna i una 
manera de mantindre el contacte en-
tre els companys del centre, és també 
una eina de formació i d’autoapre-
nentatge. Per mitjà d’ella, els interns 
s’interessen per l’actualitat i, d’alguna 
manera, no perden el contacte amb 
la realitat exterior. “És una revista 
escrita pels presos i per als presos. 
És clar que dins de la presó hi ha 
personalitats molt diferents, i és per 
això que hem de diversificar també els 
continguts”, afirma Federico. 

es troba ara en una època de canvi. 
L’equip humà i tècnic, el disseny i 
l’edició: les seues coordinadores s’han 
embarcat en l’aventura de canviar la 
cara a Vía Libre.
Dos consells de redacció per setmana 
decideixen els continguts de Vía Libre. 
Un al Centre de Compliment i un al 
de Preventius. Al Centre de Compli-
ment, una vegada en el consell de 
redacció, l’activitat de la revista no 
la deixa ningú quasi mai. Els interns 
de compliment tenen una sentència 
ferma dictada per la justícia, i saben 
que han de continuar a la presó un 
temps determinat. D’aquesta manera, 
el seu compromís amb les activitats 
del centre és major. 
“La particularitat d’aquesta redacció 
és que és molt canviant. I gràcies. 
Això funciona així: quan un reclús 
ha completat la seua pena, se’n va”, 
afirma Maite amb un esbós de som-
riure entre la satisfacció i la melangia. 
Aquest és precisament el cas de Luis, 
qui formava part del consell de redac-
ció de la revista i durant l’elaboració 
d’aquest reportatge va rebre la notícia 
que portava tant de temps esperant: li 
han concedit el tercer grau. 
Tot i que la restitució de la llibertat 
d’un intern sempre és motiu d’ale-
gria, la seua marxa deixa també un 
buit entre la resta de companys i 
representa un entrebanc més per al 
bon funcionament de la redacció. “Els 
principis organitzatius de la revista no 
s’acaben de fixar mai, ja que cada ve-
gada que ix o entra algú, hi ha un nou 
procés d’adaptació”, assenyala Maite. 
Hui, per exemple, s’hi ha incorporat 
Erasmo. Però també hi està Ana, que 
porta un parell de sessions, i Fede-
rico que és tan antic com la revista 
mateixa.

Vía Libre és la revista quadri-
mestral que publica la presó de 

Picassent. Fa tres anys, uns membres 
de l’equip del Departament d’Inter-
venció Cultural va rellançar-ne l’edició 
a petició dels mateixos interns. La 
publicació passa ara per un procés de 
renovació i millora, tant tècnica com 
humana. Compartim consell de redac-
ció amb els “periodistes” del centre.
Maite i Mª Carmen, pedagoga i psi-
còloga respectivament, estan al front 
del Departament d’Intervenció Cul-
tural i són les encarregades de Vía 
Libre. Realitzen les tasques de super-
visió, maquetació i correcció. A més, 
proposen els temes que després els 
interns poden acceptar de redactar o 
no. I tot això ho fan sense tindre cap 
tipus de formació en l’àmbit de la co-
municació. “No som professionals ni 
especialistes, funcionem pel mètode 
d’assaig-errada. Aquesta és una revis-
ta amateur”, remarca Maite. 

CanviS En ProCéS
Les reunions de Vía Libre mai no es-
tan exemptes de sorpresa. Hui Jorge 
acudeix directament des del taller de 
vitrificat on treballa, Luis arriba tot 
just del gimnàs. Hi ha qui porta un 
llibre a les mans, i qui ix ara de classe. 
Es creuen les primeres salutacions i 
converses. Hui serà una jornada clau 
per al futur de la revista. Vía Libre 

“Vía Libre”, via d’escapada
laura lópez i Mª José sáncHez

Exemplars de Vía Libre

Freddy i Pablo maqueten la pròxima edi-
ció de Vía Libre.
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Restauració dels hàbitats de la 
desembocadura del barranc del Poio

El Ministeri de Medi Ambient està 
executant l’anomenat projecte de 

Restauració d’Hàbitats i Adequació 
per a l’Ús Públic en la Desembocadura 
del Poio. La zona d’actuació abraça 
una superfície de 40 hectàrees situa-
des en el Tancat de la Pipa, entre la 
desembocadura del barranc del Poio 
i la séquia de Catarroja. L’obra forma 
part del programa A.G.U.A del Minis-
teri de Medi Ambient amb un pressu-
post de 6.801.695 euros, finançats el 
70% pel Govern de l’Estat i el 30% 
per la Generalitat.
La justificació de l’actuació és la de-
gradació de la zona palustre del llac, 
que sols representa el 5% de la su-
perfície del Parc Natural, i l’amenaça i 
alta contaminació que pateixen alguns 
hàbitats i espècies vegetals i animals 
d’aquesta zona riberenca del llac. 
Les obres estaven bastant avançades 
l’abril de 2008. Si es compleixen les 
previsions, el projecte es finalitzarà el 
2009. Les actuacions previstes són 
les següents:

1.  Expropiació prèvia de 40 hectà-
rees de terreny, la majoria camps 
d’arròs.

2.  Eliminació selectiva de la vegeta-
ció actual que colonitza el tancat 
(arrossar, canyissars i espècies in-
vasores i al·lòctones). Recollida i 
retirada de residus.

3.  Recuperació de la marjal (ullals, 
canals i séquies). Això s’ha fet 
ja mitjançant la creació de dos 
llacunes menudes amb illes, les 
quals s’han convertit en una valu-
osa reserva i refugi per a la fauna 
aquàtica de l’Albufera.

4.  Instal·lació d’infraestructures hi-
dràuliques (canals i comportes) 
per al correcte control hídric de tot 
el sistema del tancat.

5.  Creació de filtres verds mitjançant 
la plantació de vegetació palustre 
amb l’objectiu de millorar la quali-
tat de les aigües de l’Albufera.

6.  Recuperació de la vegetació suba-
quàtica típica (Spargnium erectum, 
Potamogeton nodosus, Ruppia ma-

rítima, Marsilea bastardae i d’al-
tres), desaparegudes actualment 
en una gran part del Parc Natural.

7.  Instal·lació d’una nova estació de 
bombament per a l’extracció de les 
aigües del tancat cap a l’Albufera, 
seguint el seu funcionament actual.

8.  Millora del paisatge i reducció 
de l’impacte de les línies elèctri-
ques sobre l’avifauna mitjançant la 
instal·lació de balises d’obstacles 
per als ocells.

9.  Restauració vegetal amb vegetació 
típica de ribera i palustre del llac: 
joncs, xops, freixes, salzes i altres.

10.  Posar en valor amb fins divulgatius, 
educatius i científics tot el sistema 
d’ambients humits restaurats. Açò 
es farà mitjançant la instal·lació de 
passarel·les de fusta, ponts rústics, 
panells interpretatius, itineraris de 
camins, observatoris i embarca-
dors, així com la restauració de la 
Casa Motor de la Pipa i la creació 
d’un futur Centre d’Informació al 
Visitant.

Desembocadura del barranc del Poio en l’Albufera, al terme de Massanassa.

Francesc Martínez

La zona d’actuació 
abraça una superfície 
de 40 hectàrees 
situades en el Tancat 
de la Pipa, entre la 
desembocadura del 
barranc del Poio i la 
séquia de Catarroja.
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Motor de la Pipa de Catarroja.

Llacunes artificials del Tancat de la Pipa, 
les quals s’han convertit en refugi de la 

fauna albuferenca i zona de recuperació 
dels ullals.
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La justificació de 
l’actuació és la 
degradació de la zona 
palustre del llac, que 
sols representa el 
5% de la superfície 
del Parc Natural, 
i l’amenaça i alta 
contaminació que 
pateixen alguns 
hàbitats i espècies 
vegetals i animals 
d’aquesta zona 
riberenca del llac. 

el tanCat de la PIPa de Catarroja

Els anomenats tancats de l’Albufera són zones d’arrossar nascudes per 
l’aterrament del llac. Els tancats es van guanyar al llac amb els històrics 
aterraments, que van llevar al llac unes 10.000 hectàrees de superfície. 
Aquest fenomen es va desenvolupar fonamentalment durant la segona 
meitat del segle XIX i les primeres dècades del XX. La inundació i extra-
cció de les aigües dels arrossars es fa amb la força dels motors d’aigua. 
Als pobles de l’Horta Sud riberencs de l’Albufera (Alfafar, Catarroja i 
Silla) hi ha alguns dels tancats més extensos del Parc Natural. 

El Tancat de la Pipa data de 1918. Està ubicat entre les desembocadures 
del barranc del Poio i la séquia de Catarroja, on se situa el Motor de la 
Pipa i un embarcador. Fa unes dècades, aquest paratge tenia una gran 
bellesa i conservava amb vivor els ecosistemes de la marjal albuferen-
ca. Era un lloc on la pesca i la caça eren abundants. Actualment aquest 
espai està molt degradat per la contaminació de les aigües, que han 
reduït considerablement la vegetació i la fauna. La regeneració medi-
ambiental d’aquesta zona, a més de ser una necessitat urgent, és una 
experiència pilot en la millora de la qualitat de les aigües que es pot 
traslladar a altres punts de l’Albufera. 
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Obres de l’AVE al terme d’Alaquàs.
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L’AVE aterra a l’Horta
lluís Guillot

Fa alguns anys, quan la construcció 
del nou corredor ferroviari entre 

Madrid i València era un projecte en 
bolquers, molts van alçar la veu per 
a denunciar la irreparable esquerda 
que s’estava planificant. Llavors eren 
mapes i la magnitud de la tragèdia es 
mesurava en centímetres en un paper 
abstracte. Una simple ullada a qual-
sevol servei de cartografia actualitzat, 
de les desenes que trobem a la xarxa, 
ens fa confirmar que els auguris més 
pessimistes estaven fundats.
Un passeig en bicicleta d’Alaquàs a 
Paiporta i ens envolten unes grans 
muntanyes de terra; de Torrent a 
Aldaia i ens creuem amb rotondes 
desmantellades, carreteres tallades o 
brutes i rases de profunditats consi-
derables; i entre camps de tarongers 
en llocs amagats de Xirivella o Picanya 
sobrevenen muralles que tallen ca-
mins de llauradors heretats per gene-
racions. L’arribada de l’alta velocitat a 
l’Horta Sud és evident, com també ho 
és que comporta una destrucció del 
medi ambient sols comparable, en la 
història recent de la comarca, amb el 
que va significar el Pla Sud o la creació 
del By-Pass que circumval·la la capital, 
però amb grans diferències: aquestes 

dues eren obres que beneficiaven 
a tothom i evitaven mals majors, a 
més del fet que els mitjans tècnics de 
l’època dificultaven l’adopció de solu-
cions menys agressives. La justificació 
de l’AVE a qualsevol preu cau pel seu 
propi pes: ni és un mitjà de masses 
que vertebre el territori (a tot estirar 
ens fa menys europeus i més provin-
cians, mentre no ens connecta amb 
França), ni tampoc no hi arriba d’una 
manera sostenible i acceptable.
El projecte mai no va considerar un 
trajecte més respectuós, com ara el 
presentat per Josep Lluís Miralles, 

professor de la Universitat Politècnica 
de València. Miralles proposava una 
entrada de l’AVE a València en paral-
lel a vies de comunicació ja construï-
des, com ara l’A-7, i amb finalització 
a l’aeroport de Manises, per tal de 
promoure la intermodalitat. Aquesta 
alternativa resolia el pas per una zona 
tan saturada d’infraestructures, mini-
mitzava les afeccions i tenia el suport 
de molts sectors de la societat civil va-
lenciana i experts en diversos camps. 
Finalment es va continuar optant per 
apropar l’alta velocitat al centre de la 
ciutat.

La justificació de 
l’AVE a qualsevol preu 
cau pel seu propi 
pes: ni és un mitjà de 
masses que vertebre el 
territori, ni tampoc no 
hi arriba d’una manera 
sostenible i acceptable.
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MoLèStiES i MéS MoLèStiES
A més d’un gran cost ecològic, però, 
l’aterratge de l’alta velocitat ja està 
comportant molèsties serioses per a 
molts habitants de pobles propers a 
València. Des del passat 5 d’abril, les 
incomoditats són també per als usu-
aris de les línies C-3 i C-4 de rodalia, 
que donen servei a vora 100.000 per-
sones a la nostra comarca. No sols han 
de suportar trens vells i freqüències no 
del tot satisfactòries, sinó que també 
els passatgers deixen d’arribar a l’Es-
tació del Nord de València i s’aturen al 
baixador de Vara de Quart, ja que uns 
metres després es troben les obres de 
l’AVE. Quan arriben allí, els viatgers 
de rodalia que provenen de Xirivella, 
Aldaia, Bunyol o Utiel, i els de mit-
jana distància de Conca i Madrid, es 
veuen obligats a prosseguir el viatge 
en metro fins al centre. Aquest trans-
bordament és finalment gratuït des de 
l’estació contigua de Sant Isidre, per 
la qual passen les línies 1 i 5 de Metro 
València, tot i que la durada del viatge 
augmenta almenys 10 minuts.
El Ministeri de Foment, en l’accés a 
València no ha volgut córrer el ma-
teix risc que a Barcelona i ha optat 
per no compatibilitzar servei i obres. 
Per tal de donar una resposta digna 
als usuaris afectats, l’Administrador 
d’Infrastructures Ferroviàries (ADIF) 
ha condicionat el baixador de Vara de 

Quart perquè puga assolir l’activitat 
prevista, xifrada en més de 10.000 
viatgers per dia, i facilite el trànsit 
entre mitjans. ADIF ha destinat prop 
de 6,3 milions d’euros a aquesta 
obra, que simptomàticament és una 
de les majors inversions en la línia en 
els darrers 15 anys. Com denuncien 
algunes associacions de defensa del 
ferrocarril, l’AVE monopolitza la major 
part de les despeses, mentre les línies 
convencionals i els serveis de rodalia 
cauen en l’oblit.

viatgEM aL Futur?
Aquest tall es perllongarà durant un 
poc més de dos anys, tot just quan 
entren en servei els primers trens 
que deixaran València i Madrid a 90 
minuts, la meitat de temps que em-
pren els Alaris i una quarta part dels 
mitjana distància que passen per Con-
ca. En l’horitzó 2010, si s’acompleix 
la paraula del president del Govern, 
José Luis Rodríguez Zapatero, l’AVE 
entrarà en una estació provisional a la 
ciutat i les línies de rodalia afectades 
retornaran a una Estació del Nord en 
plena conversió.
A partir d’aleshores arribarà la gran 
revolució ferroviària que València es-
pera des de fa 25 anys. Abans del 
2015 està previst que entre en servei 
la nova Estació Central, soterrada, 
connectada amb la resta dels trans-

ports públics amb un túnel que traves-
sarà les grans vies de la ciutat cap al 
nord. Açò permetrà fer desaparéixer 
les vies d’entrada a la ciutat i reduir 
els temps de viatge cap al nord, a més 
d’incorporar noves estacions de roda-
lia a la ciutat a les avingudes d’Aragó i 
dels Tarongers. Des d’aleshores, l’alta 
velocitat anirà cap al nord i, prop de 
Tarragona, prendrà el camí directe a 
Europa, no sense alçar polèmica al 
pas per l’Horta Nord, una altra zona 
densament castigada amb carreteres i 
construccions ferroviàries.
A principis de la pròxima dècada, el 
País Valencià quedarà unit per alta 
velocitat. El mateix any que València, 
Utiel, Requena i, previsiblement, Xàti-
va, se sumaran al “club de ciutats AVE” 
i, segons els terminis oficials, Alacant, 
Sagunt i Castelló no tardaran més 
de dos anys a ser-ne part. Aquesta 
disposició d’estacions d’alta velocitat 
permetrà connectar les tres capitals 
de província en poc més d’una hora, i 
també València amb petites ciutats que 
han esdevingut pols d’influència al sud, 
nord i oest en molt menys temps que 
ara. Serà el moment d’avaluar si les 
molèsties, l’abandonament del ferro-
carril convencional, el maltractament al 
medi ambient i la resta d’inconvenients 
són un greuge o un dany col·lateral de 
l’evolució. Siga una cosa o l’altra, res 
no tornarà a ser com abans. 

Com denuncien algunes 
associacions de 
defensa del ferrocarril, 
l’AVE monopolitza 
la major part de les 
despeses, mentre les 
línies convencionals i 
els serveis de rodalia 
cauen en l’oblit.

La via de l’AVE ha partit en dos el terme d’Albal, en la imatge.



GENT D’aCÍ

Els nostres pobles i ciutats creixen 
sovint a costa de les fanecades d’hor-
ta, i això afecta notablement a les 
sèquies, que en conseqüència també 
es veuen reduïdes. Tenen dades al 
respecte?
Sí, i tant, tenim dades i plànols. Ca-
da sèquia té dades sobre els braços 
que van desapareixent a costa dels 
PAI i dels que li queden. Fixeu-vos, 
de les 7.000 hectàrees que regaven 
les sèquies de la vega del Túria a 
principis del segle XX, ara mateix no 
en quedaran més de 2.000 ó 3.000. 
Nosaltres, a la sèquia de Mislata, 
tenim delimitats unes zones VIP que 
asseguren la protecció de diversos 
trossos d’horta. És a dir, dins dels 
PAI, en compte de destinar algunes 
parcel·les a jardins, el que es farà serà 
conservar fragments d’horta perquè 
puguen ser cultivats pels veïns. Una 
mesura que, per cert, tindrà uns cos-
tos de manteniment molt menors que 
els dels jardins.
I creu vosté que això és possible, té 
futur? Es pot mantindre una zona 
d’horta dins d’un cas urbà, rodejada 
de finques?
Pense que sí, que, tècnicament, ho 
han de tindre resolt. És evident que 
aquestes zones hauran de gaudir 
d’una protecció que jo ara no sabria 
concretar. Però, vaja, segur que els 
qui ho han dissenyat ho tenen en 
compte. És possible que amb aques-
tes zones d’horta passe com ja suc-
ceí a Alemanya, que en principi les 
destinaren a gent pobra i ara mateix 
s’ha convertit en una ocupació de les 
classes més benestants.
És cert, crec que fou una mesura que 
es prengué a Alemanya durant la 
postguerra per a garantir el sosteni-
ment alimentari de la població. Però, 

que són independents. Posteriorment, 
serà la sèquia implicada qui li posarà 
la multa. Ara tenim damunt de la taula 
el cas d’un llaurador que ha sorregat 
a un altre. Com que es tracta d’un cas 
de la banda dreta del riu, ha de ser 
jutjat pel vicepresident, que pertany 
a l’esquerra. El vicepresident sempre 
és de la banda contrària a la del pre-
sident, i ha de jutjar els casos de la 
banda d’on és el president. Es tracta 
d’una mesura per a garantir l’objecti-
vitat de les sentències.
Arriben moltes denúncies al Tribunal?
La veritat és que no moltes, més bé 
poquetes. El que ens trobem sovint 
és que algun llaurador ha comés un 
error, ha regat quan no li tocava o ha 
entorpit la labor d’un altre; i com que 
vol evitar entrar al Tribunal, és a dir, 
ser denunciat (perquè això sempre és 
motiu de vergonya), el que fa és avan-
çar-se a la denúncia i vindre a dema-
nar disculpes. Aleshores li posem una 
multa mínima i la seua acció queda 
així mitigada. 
En quin estat es troba la petició 
perquè el Tribunal de les Aigües siga 
proclamat per la UNESCO Obra Mes-
tra del Patrimoni Oral i Immaterial de 
la Humanitat? 
És una petició que tenim feta des de 
2005, juntament amb el Consejo de 
Hombres Buenos de Múrcia, i que 
en els propers dies, la Conselleria de 
Cultura reiterarà de nou a l’UNESCO. 
Haurem de tindre una miqueta de 
paciència, però crec que finalment 
ens ho concediran. El més important 
és que aquesta declaració protegiria 
encara més el Tribunal, socialment i 
econòmicament. No vaja a ser que, a 
mesura que es vagen acabant les sè-
quies, s’acabe també el Tribunal.
Parlem ara d’agricultura, si li sembla. 

ricard Belenguer vicent és el Pre-
sident del Tribunal de les Aigües 

de València per al bienni 2007-2009. 
És també síndic regant de la Séquia de 
Mislata des de fa sis anys. Belenguer, 
nascut el 1944 al barri de Sant Isidre 
de València, és un llaurador de l’Horta 
Sud. Els seus camps se situen als 
termes de Mislata, Aldaia, Picassent 
i Torrent.
Quantes sèquies té l’Horta de Va-
lència?
Vuit, que són: Mislata, Favara, Rove-
lla, Benàger-Faitanar i Quart, per una 
banda; i Tormos, Mestalla i Rascanya, 
per l’altra. A més, també existeix la 
sèquia de Xirivella, la que fa nou, que 
té síndic però sense cadira al Tribunal 
de les Aigües. 
Com funciona el Tribunal de les Ai-
gües?
Es tracta d’un tribunal de justícia 
que vetla perquè ningú no altere les 
normes establides per cada sèquia. 
Quan algú se n’ix de l’ordre establit i 
és denunciat, al Tribunal li correspon 
decidir qui té raó i qui no en té. El Tri-
bunal està format per vuit síndics, que 
corresponen a les séquies
I com absol o condemna el Tribunal?
El Tribunal sempre condemna en aten-
ció a les ordenances de cada sèquia, 

“L’horta no pateix set perquè la 
meitat dels camps no es cultiven”

Francesc Martínez i raFael roca
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de qualsevol manera, com veu vosté 
actualment l’agricultura, una activitat 
laboral que sembla que fa tant de 
temps que està en crisi?
Ara ja no està en crisi, ara està morta. 
Ara no podem plantar pràcticament 
res. Vos posaré un exemple. Egipte és 
un país que ara mateix està produint 
enormes quantitats de creïlles, que 
posteriorment ven a multinacionals 
com Burger King i McDonals a cinc 
cèntims el quilo. Allà els jornals de sol 
a sol es paguen a tres euros. Alesho-
res, com voleu que els llauradors va-
lencians puguem competir amb països 
com Egipte? És impossible.
Els cítrics encara aguanten?
Els cítrics començaran ara a subven-
cionar-se a deu anys vista. Possible-
ment aquesta no siga una solució 
de futur, però és que no en veig una 
altra, perquè d’altres països estan 
produint taronges a la meitat de preu 
que nosaltres. L’arròs, per exemple, 
s’ha mantingut els darrers anys gràci-
es a les subvencions, i ara sembla que 
ha pujat un poquet el preu. Doncs 
hem de reconéixer que si no haguera 
sigut per les subvencions no s’hauria 
pogut sembrar, que és això el que ha 
permés que els camps no deixaren de 
conrear-se i es perderen. Si la xicote-
ta subvenció que ara s’anuncia per a 
la taronja permet que no s’abandonen 
tants camps, doncs benvinguda siga.
I pel que fa a l’aigua, el Túria porta 
suficient cabal com per a alimentar 
les sèquies de l’Horta, o pateix els 
mateixos problemes que el Xúquer?
Afortunadament, està una miqueta 
millor. No li’n sobra gens, però de 
moment es manté. Hem hagut de pa-
tir, això sí, alguna xicoteta restricció. 
Per exemple, des de fa un temps ens 
donen tanda cada quinze dies, quan 
abans regàvem cada setmana. Amb 
tot, ara mateix l’horta no pateix set 
perquè s’està plantant poc, ja que 
la meitat dels camps no es cultiven, 
s’han deixat perdre.
El Tribunal de les Aigües té previst 
algun projecte de modernització de 
reg, com ara el que està portant a 
terme el Canal Xúquer-Túria?

De moment no, l’Horta continua amb 
el reg a manta. I em fa l’efecte que 
serà pràcticament impossible introduir 
cap modernització en el regadiu, per-
què en aquests moments les finques 
s’han clavat dins dels camps, i amb el 
ritme de creixement que han adquirit 
els nuclis urbans això significa que, en 
el futur, els terrenys que ara són de 
conreu només tenen dues destinaci-
ons: o esdevindre jardins o solars per 
a la construcció.
Per tant, creu que l’Horta desapa-
reixerà?
Inevitablement. No sé si és qüestió 
de deu, vint o més anys. Però el nucli 
urbà de València acabarà juntant-se 
amb el de Picanya, per exemple, o 
amb el de Paiporta i els altres pobles. 
És una qüestió de temps. De tota ma-
nera, es perdrà aquesta horta, però 
en tindrem d’altres. El llaurador actual 
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està anant-se’n cap als termes d’Al-
daia o de Picassent, llocs que abans 
eren de secà i que ara, gràcies als 
sistemes de goteig i de canalització, 
s’està aconseguint una horta de molt 
bona qualitat.
Tenen futur l’agricultura i el Tribunal?
El Tribunal, trobe que sí; l’agricultura, 
deurà tindre’l, perquè la nostra ali-
mentació depén d’ella. D’una manera 
o d’una altra, s’haurà de preservar, ja 
que serà impossible que ho porten tot 
de fora. Potser arribarà el moment en 
què l’horta de la ciutat de València de-
sapareixerà, a conseqüència del crei-
xement urbanístic, però em fa l’efecte 
que falten molts anys. D’altra banda, 
cal tindre en compte que l’Horta Nord 
no està tan malament com nosaltres, 
i que pobles com Picanya o Paiporta 
encara conserven bones porcions de 
terreny conreat.  

trIBunal de les aIgües de ValènCIa, oBra Mestra del PatrIMonI 
HIdrÀulIC ValenCIÀ
L’àmbit d’actuació del Tribunal de les Aigües de València coincideix amb 
l’horta més pròxima a la capital, servida per les comunitats de regants de 
les séquies de Tormos, Rascanya, Mestalla, Quart, Banàger-Faitanar, Fava-
ra, Mislata i Rovella. Aquest espai hidràulic del Túria i s’extén pels termes 
de València, Paterna, Burjassot, Godella, Tavernes Blanques, Alboraia, 
Almàssera, Manises, Quart de Poblet, Aldaia, Alaquàs, Torrent, Picanya, 
Mislata, Xirivella, Paiporta, Benetússer, Sedaví, Alfafar, Llocnou de la Co-
rona, Massassa i Albal. En aquest últim poble es junten els dos regadius 
històrics més importants del territori valencià: la séquia de Favara del 
Túria i la Séquia Reial del Xúquer.

El Tribunal de les Aigües celebra les seues sessions tots els dijous de 
l’any, excepte en les festivitats civils i religioses, en la Porta dels Apòstols 
de la Catedral de València. El seu origen es remunta a l’època islàmica. 
L’actual ordenament jurídic espanyol reconeix al Consejo de Hombres Bu-
enos de Múrcia i al Tribunal de les Aigües de València com els dos únics 
tribunals consitudinaris i tradicionals de l’Estat en plena vigència, amb 
plena potestat judicial independent dels altres tribunals.

El Tribunal de les Aigües, i la xarxa de séquies que representa, està sot-
més diverses amenaces. En els últims quaranta anys l’horta ha retrocedit 
de forma alarmant a causa del creixement urbanístic i industrial i l’impacte 
de les infrastructures. Per a evitar la seua desaparició i aconseguir la seua 
conservació, el Tribunal de les Aigües de València i el Consejo de Hom-
bres Buenos han presentat una candidatura conjunta a l’UNESCO amb 
l’objectiu de ser proclamats Obra Mestra del Patrimoni Oral i Immaterial 
de la Humanitat. Si al final s’aconsegueix aquesta proclamació, disposa-
rem d’una figura jurídica de rang mundial que podrà evitar la desaparició 
d’aquest singular patrimoni hidràulic de l’Horta, símbol d’identitat de la 
nostra comarca.



gle del Moble», ubicat a les poblacions 
d’Alfafar, Benetússer i Sedaví, registra 
desenes de botigues de grandària 
menuda o mitjana que distribueixen 
les produccions de les fàbriques de les 
proximitats. 

un ModEL ProduCtiu ESgotat?
Moltes vegades es destaca la feble 
situació del sector, que rep poc grata-
ment els canvis i s’adapta amb dificul-
tats als nous panorames. De fet, en un 
informe de 2005 publicat per l’Institut 
Tecnològic del Moble, Fusta, Embalat-
ge i Afins (Aidima), s’alertava de la fi 
del model productiu del moble valen-
cià. No obstant això, són moltes les 
veus que creuen que el model ha con-
tinuat inalterat en aquests últims tres 
anys, com és el cas d’Isidro Antuñano, 
professor d’Economia Aplicada de la 
Universitat de València, qui considera 
que «és molt difícil que en tres anys 
s’hagen resolt els problemes d’un sec-
tor que fa trenta anys que es troba en 
reconversió quasi permanent». És més, 
segons Antuñano «la fusta, com molts 
altres sectors tradicionals de l’econo-
mia valenciana, ja no pot funcionar a 
força de salaris baixos, economia sub-
mergida, productes tradicionals i una 
productivitat aparentment baixa».
Precisament, el factor humà encareix 
especialment el moble tradicional va-
lencià, en comparació amb les bara-
tes exportacions asiàtiques. Així, en 
2007 el salari mínim anual de la Xina 
se situava, de mitjana, en els 650 €, 
mentre que a l’Estat espanyol estava 
al voltant dels 8.000 €. 
El moble que es produeix a la comar-
ca es nodreix de matèries primeres 
fonamentalment procedents d’altres 
zones de l’estat o, majoritàriament, de 

n’ha guanyat quatre. I en aquest marc 
de retrocés, i segons les xifres de 
l’Institut Valencià d’Estadística (IVE), 
la fusta tan sols representa el 3,2% 
de la producció industrial total del 
País Valencià. Tot i això, en aquesta 
autonomia es produeix un de cada 
quatre mobles espanyols, si atenem 
les dades d’ESTACOM. D’altra banda, 
segons el cens de 2005 de la Federa-
ció Empresarial de la Fusta i Moble de 
la Comunitat Valenciana (Fevama), el 
sector aglutina en l’autonomia més de 
4.000 empreses i dóna treball directe 
a 45.000 treballadors.
Però el sector del moble no sols repre-
sentava un dels pilars bàsics de l’eco-
nomia de l’Horta Sud en termes de 
producció, sinó que aquesta comarca 
compta també amb una important 
xarxa de comerços que donen eixida 
a les elaboracions. L’anomenat «Trian-

La realitat del moble tradicional 
valencià, i específicament del que 

es produeix i es comercialitza a la co-
marca de l’Horta Sud, ha mutat subs-
tancialment i el seu pes en el conjunt 
de l’economia autonòmica ha minvat a 
marxes forçades. Una gran conjunció 
de factors ha rellevat el sector de la 
fusta de les posicions capdavanteres 
dins del sector secundari que, al seu 
torn, s’ha vist superat pel sector ter-
ciari. De fet, l’últim estudi de l’Institut 
Nacional d’Estadística (INE), corres-
ponent al tercer trimestre de 2007, 
revela que quasi un de cada cinc va-
lencians ocupats treballa en la indús-
tria, mentre que un poc més de tres 
de cada cinc s’ocupen en serveis.
Aquestes mateixes dades, compa-
rades amb el primer trimestre de 
1996, ens mostren que la indústria 
ha perdut cinc punts i que serveis 
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Mobles vells a l’Horta Sud
luís Guillot

A mitjan camí entre els seixanta i els setanta, algunes zones del País 
Valencià van adquirir una nova indústria que substituïa les velles 
produccions artesanals. Paral·lelament, els fenòmens migratoris interns 
consolidaven una activitat manufacturera intensa que, a l’Horta Sud, 
es dedicava especialment a la fusta i al moble. Es tractava d’una època 
daurada que omplia de petites fàbriques els polígons de la rodalia de 
València. Tal era la magnitud del fet que pocs podien assegurar que no 
coneixien ningú que menjara directament del sector de la fusta.

El sector del moble valencià aglutina 4.000 empreses i dóna treball a 45.000 persones.



països africans o americans. Aquest 
fet encareix, en forma de ports, els 
productes autòctons i afavoreix els 
països autosuficients en producció de 
fusta com és el cas xinés. Amb açò, el 
moble valencià s’enfronta a un moble 
més barat, si més no, encara inferior 
en qualitat.
Precisament, l’assumpte de la qualitat 
és el principal element diferenciador 
que esgrimeixen els productors de 
moble a l’Horta Sud: es tracta d’oferir 
productes amb més qualitat que els 
procedents d’altres destinacions, en-
cara que el preu siga superior. L’avan-
tatge qualitatiu, atenent el model 
productiu actual, serà més convincent 
que un preu avantatjós i, en termes 
d’amortització, el moble valencià se-
rà més rendible que qualsevol altre 
moble de procedència asiàtica o de 
comercialització massiva. 
Un altre dels principals punts febles 
del model productiu de la indústria 
comarcal del moble és el nombre 
reduït d’exportacions. Les dades del 
primer semestre de 2007 mostren un 
creixement tres vegades inferior de les 
exportacions sobre les importacions. 
Açò es tradueix en una pèrdua de 
quota de mercat estatal, però també 
internacional.
L’explicació de l’escàs nivell d’expor-
tacions es pot entendre si considerem 
que, en xifres de Fevama, el 80% de 
les empreses del sector a la comarca 
de l’Horta Sud compten amb menys 
de 10 empleats, mentre que el 80% 

de les exportacions les realitzen les 
empreses amb més de 20 empleats. 
La reduïda dimensió de les empreses 
llasta les exportacions i les aparta 
d’un mercat en què podrien exercir un 
paper clau. Aquesta situació es podria 
solucionar, segons l’opinió d’Isidro 
Antuñano, amb «centrals de compres 
que abaratiren els costos, suport in-
ternacional de l’Institut d’Espanyol de 
Comerç Exterior (ICEX) i l’Institut Va-
lencià de l’Exportació (IVEX), suport a 
la promoció en fires, missions comerci-
als o consorcis d’exportació».

ELS PEriLLS
Es parla sovint de les omnipresents 
exportacions xineses. De fet, aquest 
país ostenta des d’agost del 2007 
el títol de major exportador del món, 
fins i tot per davant d’Alemanya i els 
Estats Units, segons les dades de l’Or-
ganització Mundial del Comerç (OMC). 
Aquest mateix organisme creu que 
en 2010 un de cada deu productes 
exportats en el món tindrà com a pro-
ductor el gegant asiàtic. Atenent les 
xifres oficials d’exportació de gener a 
setembre del 2007 a l’Estat espanyol, 
més del 20% procedeixen de la Xina, 
percentatge que representa un 30% 
més que en el període anterior.
Per això resulta innegable l’impacte 
que té el moble xinés en el conjunt de 
la producció de moble valencià i, es-
trictament, el comarcal. Tal com apun-
ta Alfredo Remón, delegat de vendes a 
València, Alacant, Múrcia i Albacete de 

l’empresa de taulers hispanoportugue-
sa Tafibra, «la Xina és una competèn-
cia important en l’actualitat i entra en 
el nostre mercat amb la seua única ar-
ma: preus». Segons l’opinió de Remón, 
amb més de trenta anys en el sector, 
el moble xinés està tenint «fracassos», 
ja que «molta gent ha comprat els seus 
productes amb el ganxo del preu, que 
és molt atractiu, i s’ha adonat que la 
qualitat no acompanya, almenys la 
qualitat a què estem acostumats». A 
més, el delegat de vendes assenyala 
que en Tafibra estan corroborant que 
el moble asiàtic «té una primera com-
pra, però en molt poques ocasions hi 
ha una segona compra».
D’altra banda, a finals de 2007 el pre-
sident de Fevama i històric president 
de Taulers Folgado, Vicente Folgado, 
alertava de la competència que repre-
sentava Itàlia, la qualitat i el disseny 
de mobles del qual era semblant als 
espanyols, mentre que els preus eren 
més baixos. A pesar de la crisi inter-
na que travessa el país transalpí, la 
seua indústria del moble s’ha sabut 
reconvertir i aprofitar les opcions de 
la projecció internacional. De fet, fins 
a la irrupció internacional del moble 
xinés, Itàlia era el principal exportador 
de mobles del món. Així, com apunta 
Alfredo Remón, «Itàlia ha sigut un 
país molt innovador quant a mobles i 
ha estat un gran competidor. Moltes 
vegades ens hem fixat massa en ells i 
hem sacrificat les nostres possibilitats 
a l’hora d’innovar. I en aquest sector, 
qui pega primer pega dues vegades, i 
Itàlia va davant».
Les dades són realment aclaridores, ja 
que segons les estadístiques d’ESTA-
COM, de gener a setembre del 2007 
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La qualitat i el bon acabat és el principal element diferenciador del moble de l’Horta.

La Xina és una 
competència important 
en l’actualitat i entra 
en el nostre mercat 
amb la seua única 
arma: preus.



La supervivència del moble valencià està en la innovació i la seua projecció 
internacional.
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l’Estat espanyol va exportar mobles per 
valor de prop de 72 milions d’euros a 
Itàlia, mentre que el país transalpí ens 
va vendre un poc més de 312 milions 
en mobles. La balança comercial és 
negativa i no es troben indicadors que 
facen presagiar-hi canvis estructurals.
Un altre dels principals perills a què 
ha de fer front el sector tradicional del 
moble de l’Horta Sud és la proliferació 
de grans espais de venda de mobles. 
En la majoria dels casos es tracta 
de botigues ubicades prop de zones 
d’oci que, amb una gran inversió pu-
blicitària, ofereixen productes a preus 
competitius però de qualitat mitjana-
baixa. Es tracta de l’extrapolació al 
sector del moble d’un fenomen que 
ha triomfat en l’alimentació: les bo-
tigues de descompte o hard discount 
shops. Succintament, es tracta d’una 
fórmula comercial que aposta per 
productes propis a preus baixos, que 
s’aconsegueixen gràcies a la reducció 
de costos en emmagatzemament i 
manipulació i la pertinença a grans 
centrals de compra.
Aquestes grans superfícies comercials 
gaudeixen d’un gran poder empre-
sarial i una presència multinacional. 
Aquest és el cas de la firma Ikea, amb 
quasi 250 botigues en 35 països. El 
seu model de negoci inclou preus bai-
xos i disseny actual, a més d’un siste-
ma senzill de compra i transport i una 
imatge corporativa acurada. El gegant 
suec va desembarcar a l’Estat espa-
nyol fa 27 anys, a Gran Canària, i fins 
a hui ha obert 14 botigues més, però 
cap d’elles al País Valencià. Precisa-
ment Ikea refusa parlar de l’obertura 
d’un centre en l’àrea metropolitana 
de València i la polèmica que genera 
des de fa quasi una dècada. Ikea s’ha 
plantejat en dos espais pròxims a la 
capital: Mislata, que finalment es va 
descartar per problemes en els ter-
renys, i Alfafar, on s’allarga la solució 
a falta del permís d’activitat de la 
Conselleria d’Indústria. Tal nínxol de 
mercat és explotat per la franquícia 
saragossana Tuco o la multinacional 
francesa Conforama, entre altres.
No obstant això, hi ha qui considera 

que, lluny de constituir un problema, 
l’assentament d’aquests gegants del 
moble acabarà produint un fenomen 
atracció. D’aquesta manera, les grans 
empreses ubicades en zones amb un 
teixit del moble consolidat permetran 
que la zona siga més coneguda i vi-
sitada. Aquest plantejament, allunyat 
de les tesis proteccionistes dels pro-
ductors i dels comerciants de moble 
valencià, representaria una major di-
namització de la indústria i una con-
juntura idònia de creixement.

L’odiSSEa d’ikEa
La cadena sueca Ikea va intentar ar-
ribar al País Valencià a principis del 
segle XXI, amb vint anys de retard 
respecte d’altres zones de l’Estat. 
Això no obstant, el desembarcament 
està sent, com a mínim, problemàtic. 
D’una banda, la Conselleria d’Indús-
tria, Comerç i Innovació va donar la 
llicència d’activitats a la multinacional 
perquè obrira a Mislata, al costat ma-
teix de l’entrada a València de l’A-3. 
Finalment Ikea va rebutjar obrir en 
aquest emplaçament per problemes 
amb els propietaris dels terrenys, tot i 
que la ubicació suscitava dubtes serio-
sos en matèria d’accessos i trànsit. 
L’obertura prevista per al 2007 es 
va haver d’ajornar i els suecs van 
descartar aquest emplaçament. Fi-
nalment van adquirir l’any passat uns 

nous terrenys a Alfafar, al cor mateix 
del comerç tradicional de fusta de la 
comarca, on van iniciar les obres. En 
aquest nou espai, però, no compten 
amb l’autorització d’activitats de la 
Conselleria d’Indústria. Precisament 
en les darreres setmanes s’ha pronun-
ciat la consellera d’Indústria, Belén 
Juste, i ha creat nous dubtes sobre la 
idoneïtat de l’espai triat per Ikea. Se-
gons Juste, la zona està molt saturada 
de comerços. 
Des d’alguns sectors es veu aquest 
nou retard com una mesura més de 
pressió del sector valencià de produc-
ció i comerç del moble. De fet, algunes 
associacions de consumidors conside-
ren que aquesta minva en la llibertat 
de comerç perjudicarà greument els 
productors autòctons. Mentrestant, 
la multinacional sueca reconeix que 
es compten per milers els valencians 
que compren a les botigues Ikea de 
l’Hospitalet, Madrid o Múrcia.

L’úniCa Eixida
Si les empreses del sector volen re-
cuperar-se de les males xifres i de la 
situació estructural de crisi, una de 
les eixides que apunten els experts 
amb més afany passa per la interna-
cionalització de les vendes. Les dades 
d’ESTACOM relatives als primers nou 
mesos de 2007 mostren com el País 
Valencià va exportar un total de 288 



milions d’euros, 100 milions menys 
que la comunitat que encapçala la 
llista, Catalunya. La xifra valenciana 
mostra un estancament absolut en 
comparació amb l’exercici anterior.
Una opció per a algunes d’aquestes 
empreses l’ofereix l’IVEX, entitat que 
organitzarà enguany un poc més de 
100 accions de promoció de la in-
dústria valenciana fora de les nostres 
fronteres. El sector del moble i la fusta 
estarà present en onze d’aquestes 
cites, que recorreran set països de 
tres continents. A més, a través de 
les seues 29 oficines obertes en tot 
el món proporcionen assessorament 
i faciliten ferramentes per a obtindre 
millors resultats.
D’altra banda, l’IVEX també centra els 
seus esforços en una gran quantitat de 
fires que projecten la imatge del sector, 
en termes estatals, als cinc continents. 
A més, presenta tot un seguit d’ajudes 
al desenvolupament de projectes, ofe-
reix assessorament professional per a 
la implantació a l’exterior i fins i tot ha 
creat un canal de televisió per Internet 
amb informació.
Una altra de les alternatives passa 
per unir esforços, bé siga mitjançant 
les centrals de compra per a obtin-
dre matèries primeres a preus més 
avantatjosos, bé mitjançant els con-
sorcis d’exportació. No obstant això, 
aquests projectes tenen poca implan-
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tació al País Valencià, ja que moltes 
empreses continuen tenint complexos 
per a traspassar les fronteres autonò-
miques. Una bona mostra del treball 
associatiu en l’àmbit estatal és Mo-
bles Europa, apareguda a mitjan anys 
huitanta, formada per 48 socis amb 
140 comerços de venda de mobles 
en 43 províncies. Els integrants de la 
central aporten anualment una quan-
titat de diners, segons la grandària de 
la botiga i l’àrea a què es dirigeixen, 
i opten a comprar més barat, a tota 
una sèrie d’elements publicitaris i a 
poder projectar una imatge exterior 
uniforme. D’aquesta manera, i segons 
dades de la central, els comerciants 
aconsegueixen estalviar fins a un 30% 
en publicitat i incrementar un 10% les 
vendes a escala comarcal, però també 
internacional. A l’Horta Sud, Mobles 
Europa compta amb dues superfícies 
obertes a Benetússer. Un exemple 
semblant el trobem en l’Agrupació 
de Comerciants Europeus del Moble 
(ACEM), que disposa de 100 espais 
de venda, cinc dels quals a l’Horta 
Sud, i obté beneficis en compra i 
venda.
Per tot això, el futur del moble valen-
cià, tant en producció com en comer-
cialització, té com referent inevitable 
l’acceptació del problema productiu. 
Aquesta situació només podrà ser 
esmenada amb una política d’expor-

tacions i importacions adequada, or-
questrada pels organismes públics 
competents o les associacions em-
presarials; una aposta decidida per la 
innovació en els productes oferits; una 
reducció evident de costos sense re-
nunciar al nombre de treballadors i la 
defensa de la qualitat com l’avantatge 
afegit dels seus productes davant la 
competència forana. Qualsevol opció 
de resistència significarà allargar el 
problema altres trenta anys.  
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El futur del moble 
valencià, tant en 
producció com en 
comercialització, té 
com referent inevitable 
l’acceptació del 
problema productiu. 
Aquesta situació 
només podrà ser 
esmenada amb una 
política d’exportacions i 
importacions adequada.

Una alternativa a la crisi actual és la creació de centrals de compra per a obtindre 
matèries primeres.

El futur també depén d’una adequada 
política d’exportacions.
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La Séquia Reial del Xúquer discorre 
silenciosa, sinuosa i de vegades 

oculta pels termes de Picassent, Si-
lla, Alcàsser, Beniparrell i Albal, tot 
ocupant una superfície regable de 
3.074 hectàrees, o el que és el 
mateix: 36.987 fanecades. Més de 
4.200 propietaris dels cinc pobles de 
l’Horta Sud reguen els seus camps 
amb aigües de la també anomenada 
Séquia del Rei Jaume I, ja que la seua 
construcció fou iniciada per aquest 
monarca en el segle XIII. No obstant 
això, el soroll de les grans vies de co-
municació, l’expansió urbana i indus-
trial i el mirall de les grans superfícies 
comercials oculten un paisatge d’una 
gran bellesa. Un paisatge agrari que 
té un dels patrimonis hidràulics més 
significatius del regadiu valencià.
El territori de la Séquia Reial a l’Horta 
Sud és un paisatge ampli i imponent, 
llaurat per generacions de llauradors 
al llarg de la història. En ell, l’agri-
cultura típica d’horta, que dóna nom 
a la nostra comarca, roman encara 
present, malgrat la crisi econòmica del 
sector agrari. La terra regada per la 
Séquia Reial encara alimenta una viva 
agricultura intensiva de mercat, fona-
mentada hui en els cultius de cítrics, 
arròs i hortalisses. 

Però la Séquia Reial que veiem a 
l’Horta Sud pertany a un espai hidràu-
lic molt més gran. S’entén per espai 
hidràulic una zona de regadiu amb un 
sistema concret de captació i distri-
bució d’aigua, així com d’organització 
i gestió del reg. La Séquia Reial del 
Xúquer és el major regadiu tradicional 
valencià. Amb quasi 35.000 usuaris, 
aglutina la comunitat de regants més 
important de la Comunitat Valenciana. 
Actualment, aquesta séquia rega més 
de 21.870 hectàrees de 20 municipis 
de la Ribera Alta i Baixa i de l’Horta 
Sud. L’àmbit territorial de la comu-
nitat comprén els termes d’Antella, 
Gavarda, Alzira, Benimuslem, Alberic, 
Massalavés, Benimodo, Guadassuar, 
l’Alcúdia, Algemesí i Albalat de la Ri-
bera, que formen la Primera Secció; i 
Sollana, Alginet, Benifaió, Almussafes, 
Picassent, Silla, Alcàsser, Beniparrell i 
Albal, que integren la Segona Secció. 
Els pobles de la Primera Secció són 
aquells on arribava la séquia fins al se-
gle XVIII, mentre que els de la Segona 
Secció corresponen a l’ampliació que 
féu el Duc d’Híjar des d’Algemesí fins 
a Albal a partir de 1779.
La Séquia del Rei naix a l’assut d’An-
tella i acaba a Albal, després de re-
córrer 54 km. Al terme d’Albal s’uneix 

en el seu tram final amb la Séquia de 
Favara, un dels grans canals de reg 
del Tribunal de les Aigües de València 
que pren les aigües del Túria. És a 
Albal que conflueixen els dos siste-
mes del regadiu històric valencià més 
importants: les séquies del Túria i del 
Xúquer. I és a Albal on el Xúquer fa 
l’últim sospir, després d’una llarga 
explotació hidràulica que comença en 
terres de Castella.

aMPLiaCió dE La Séquia a 
L’Horta Sud
La Séquia Reial del Xúquer entra en 
la història de l’Horta Sud en el segle 
XVIII. Durant els anys 1779-1815 
tingué lloc l’ampliació de la séquia 
des d’Algemesí fins a Albal. Les obres 
foren finançades pel Duc d’Híjar, però 
la Séquia Reial ja tenia cinc segles 
d’història quan arribaren les seues 
primeres aigües a l’Horta.
Com indica Tomàs Peris, la creació 
d’aquesta séquia respon a una ferma 
política d’expansió del regadiu impul-
sada per Jaume I amb la finalitat d’as-
sentar els repobladors cristians. Les 
obres foren finançades per la corona. 
L’assut i la séquia mare es feren du-
rant els anys 1258-1269, mentre que 
els propietaris dels camps costejaren 

La Séquia Reial del Xúquer
Francesc Martínez

Actualment, aquesta 
séquia rega més de 
21.870 hectàrees de 
20 municipis de la 
Ribera Alta i Baixa  
i de l’Horta Sud. 
La Séquia Reial té més 
de 4.200 regants a 
l’Horta Sud.Séquia Reial del Xúquer al terme de Picassent.
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la construcció dels braçals i séquies 
menors. La séquia va anar ampliant-se 
per fases fins a arribar a Algemesí. 
L’objectiu de Jaume I era crear un 
regadiu que enllaçara la Ribera amb 
l’Horta de València, però la mort del rei 
va impedir acabar el projecte. La idea, 
la va reprendre Martí I, qui va aprovar 
el Privilegi de 16 de gener de 1404, 
document que donava base legal a la 
prolongació de la séquia fins a Albal. 
Però les disposicions de Martí I no es 
feren efectives fins al segle XVIII.
Al segle XVIII hi ha un canvi de con-
juntura. La necessitat de guanyar més 
cabal d’aigua per al cultiu de l’arròs 
i la pressió dels terratinents de Va-
lència per a crear nous regadius prop 
de la capital afavoriren la idea de la 
prolongació de la Séquia Reial. Pe-
dro de Alcántara, duc d’Híjar i baró 
de Sollana, recupera el Privilegi de 
Martí I i proposa a Carles III aquesta 
obra. El duc va aconseguir el 1771 la 
concessió de les obres. El projecte es 
denominà “Acequia del Proyecto” o 
“Continuación del Proyecto del Rey 
Don Jaime I de Aragón”. 
La prolongació de la séquia fou una 
de les obres hidràuliques més im-
portants de l’expansió del regadiu 
en l’Espanya del segle XVIII. Significà 
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Motors Fesa de Reyes i Barrina (al fons) per a l’extracció d’aigua de la Séquia Reial.

l’entrada en escena de nous regants 
de l’Horta Sud i València, que seran 
els principals impulsors del creixement 
del regadiu tradicional valencià durant 
el segle XIX. 
La Séquia Reial entra a l’Horta Sud pel 
terme de Picassent, on discorre per 
una quota de 30 metres sobre el nivell 
del mar fins a arribar als 15 metres 
pel terme d’Albal, de tal manera que 
els braçals prenen l’aigua per gravetat 
seguint el pendent del terreny en di-
recció a l’Albufera. 

un riC PatriMoni HidràuLiC
La història de l’expansió del regadiu 
de la Séquia Reial a l’Horta Sud és 
la història de la regulació hidràulica, 
de l’avanç del reg sobre el secà. Els 
llauradors de la comarca han realitzat 
al llarg de la història importants inver-
sions transformant secà en regadiu.
En el seu recorregut per l’Horta Sud, 
la séquia disposa d’un ric patrimoni 
hidràulic de reg. A més del caixer de 
la séquia mare, hi ha un bon grapat de 
feses repartides estratègicament. Les 

Camp regat per la Séquia Reial, sota les obres de l’AVE.

La terra regada per la 
Séquia Reial encara 
alimenta una viva 
agricultura intensiva  
de mercat, 
fonamentada en els 
cultius de cítrics,  
arròs i hortalisses. 
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1920 la gran majoria de molins intro-
dueixen l’electricitat. La majoria van 
tancar a partir de 1940 per abandó, 
enderrocament o la seua reconversió 
en granges ramaderes o tallers. 
A l’Horta Sud, segons Enric Guinot, es 
construïren cinc molins entre 1790 i 
1864. Es tracta dels molins de Forés, 
de la Fillola i de l’Algudor de Silla, el 
molí d’Alcàsser i els molins de Gallego 
i del Calvari d’Albal. Tots han deixat 
de funcionar, alguns han desaparegut 
per sempre, com el d’Alcàsser i el 
Calvari, que es cremà el 1933. Altres 
encara es mantenen dempeus amb 
diferent utilitat. El Molí Forés sols 
conserva unes parets integrades en 
un parc municipal de Silla. L’únic que 
conserva l’edifici dret és el de Gallego, 
reconvertit en un taller de fusta. 

acompanyava al meu pare, Antoni 
Martínez Planells, a regar la terra dels 
meus avis, tot respectant el sistema 
de regatge tradicional fonamentat en 
els torns o tandes per tal de garantir 
una distribució correcta de les aigües 
sense entrar en conflicte amb els 
altres propietaris. Una manifestació 
inequívoca del dret hidràulic valencià 
transmés verbalment de generació en 
generació. 

MoLinS FarinErS i arroSSErS
Els molins fariners i arrossers són al-
tres elements singulars del patrimoni 
de la séquia. Es construïren a partir 
del segle XIII per a aprofitar el cabal 
d’aigua com a font d’energia. En 1765 
s’identifiquen 21 molins en funciona-
ment, segons Enric Guinot. A partir de 

feses són casetes d’obra amb porta 
tancada i comportes de ferro des d’on 
en prenen les aigües que van als bra-
çals. Les principals preses d’aigua de 
la Séquia Reial a l’Horta Sud són les 
feses del Motorró, del Romaní, de la 
Foia, de l’Algudor, del Molí i d’Aliaga, 
i els partidors de Beniparrell i Albal. 
Però hi ha distribuïdes bastants més 
feses al llarg de la séquia mare, com 
per exemple les de Bernat, del Minat i 
del Pintat de Picassent, o les feses del 
Pinet i del Braç dels Horts, que reguen 
terres d’Alcàsser i Beniparrell.
Aquest paisatge és per a mi un espai 
passejat i treballat. Els camps del 
terme de Beniparrell que tenia el meu 
avi, Francisco Sanchis Fabra, bevien 
de la fesa del Braç dels Horts. En 
la meua infantesa i joventut, sovint 

PaisaTGEs DE L’hOrTa suD

Molins fariners i arrossers de la séquia reial del Xúquer a l’Horta sud

Municipi Nom del molí Any de construcció Constructor i primer propietari

Silla Molí de Silla o de Forés 1790 Duc d’Híjar

Silla Molí de la Fillola o de Magalló 1855-56 Juan Bautista Zaragozá

Silla Molí de l’Algudor o Ratat 1862 Camilo Simó Cases

Alcàsser Molí d’Alcàsser 1864 Tomás Marí Alfonso

Albal Molí de Gallego, Molí Nou o Santa Anna 1855 José Ribero Recto

Albal Molí de Geroni, del Calvari o Cremat 1855 Gerónimo Hervás

Motor d’aigües subterrànies de l’Ermita de Santa Anna d’Albal, situat al costat de la 
Séquia Reial.

Fesa del Pinet al terme d’Alcàsser.
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talisses eren abundants. L’expansió 
tarongera de l’última centúria, però, 
ha provocat la desaparició del blat 
de regadiu i el retrocés de les hor-
talisses.

L’ExPanSió tarongEra  
La Séquia Reial havia dut a terme 
als segles XVII i XIX importants obres 
d’ampliació del regadiu sols amb el 
cabal base del riu. Però en les prime-
res dècades del XX s’esgota aquest 
model a causa del creixement dels 
usos hidroelèctrics del riu i l’expansió 
de la taronja, que necessiten més ca-
bal d’aigua. 

són l’arròs de les terres riberenques a 
l’Albufera (ocupa el 37,46% de la su-
perfície regable) i els cítrics (ocupen 
el 36,36% de l’espai regable), i en 
menor grau les hortalisses (17,07%) 
i els fruiters (1,06%). Cal assenyalar 
també que el 8,03% del territori de 
la séquia està abandonat a causa de 
la crisi de l’agricultura o perquè es 
destina a altres usos. 
Això no obstant, aquest paisatge no 
sempre ha sigut així. Tot i que l’ar-
rossar sempre ha vestit la terra de la 
Séquia Reial i mai no ha desaparegut, 
podem dir que fins a principis del 
segle XX el blat, la dacsa i les hor-
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Restes de l’antic Molí de Silla o de Forés.

EvoLuCió dEL rEg
El paisatge de la Séquia Reial a l’Horta 
Sud és un camí d’aigua humanitzat, un 
gran regadiu modelat pels hòmens, 
un espai hidràulic format per quilòme-
tres de séquies i milers de parcel·les 
agrícoles. És un paisatge on els colors 
verds i marrons dels camps s’alternen 
de forma insistent i reiterativa, un 
paisatge potent que expressa la fusió 
dels habitants de la comarca amb dos 
elements essencials de la vida: la terra 
i l’aigua.
Però la Séquia Reial és més coses. 
Constitueix una base important de 
l’economia agrícola valenciana. A pe-
sar que hui l’agricultura ha perdut pes 
enfront de la indústria i dels serveis, 
no hem d’oblidar que des de mitjan 
segle XIX fins als anys 60 del segle XX 
el motor del creixement econòmic va-
lencià ha estat l’agricultura comercial, 
d’ací la importància del regadiu. Par-
ticularment a l’Horta Sud, el regadiu 
ha tingut un paper clau en l’economia 
local, ja que va fixar la població agrà-
ria i ha produït efectes multiplicadors 
en altres sectors econòmics.
Malgrat que el sector agrícola a pe-
nes ocupa hui el 4% de la població 
activa de la comarca, la Séquia Reial 
posseeix una rica agricultura intensi-
va, els productes estrella de la qual 

A l’Horta Sud, segons 
Enric Guinot, es 
construïren cinc molins 
entre 1790 i 1864. Es 
tracta dels molins de 
Forés, de la Fillola i 
de l’Algudor de Silla, 
el molí d’Alcàsser i els 
molins de Gallego i del 
Calvari d’Albal.

superfície regable i cultius predominants de la sèquia reial del Xúquer a 
l’Horta sud (en hectàrees)

Terme municipal Cítrics Fruiters Horta Arròs Abandonat altres usos Total zona

Albal 150,10 2,50 68,46 72,98 35,83 329,87

Alcàsser 98,05 1,28 8,36 5,50 113,15

Beniparrell 127,05 3,98 35,85 7,89 174,77

Picassent 203,91 14,79 112,95 47,95 379,59

Silla 538,91 10,21 299,53 1.078,86 149,80 2.077,31

Total hectàrees 1.118,02 32,76 525,15 1.151,84 246,97 3.074,69

Distribució cultius 36,36% 1,06% 17,07% 37,46% 8,03% 100%
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La construcció del 
pantà d’Alarcón 
beneficià l’Horta Sud, 
ja que proporcionà més 
cabal a la Séquia Reial, 
cosa que afavorí una 
expansió espectacular 
dels cítrics a partir dels 
anys 50, un creixement 
que es veurà impulsat 
per la construcció 
de motors d’elevació 
d’aigua de la mateixa 
séquia.
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Davant l’escassesa d’aigua en perío-
des de sequera, per tal de tindre el 
reg garantit totalment, comença la 
planificació de la conca mitjançant la 
construcció de grans pantans de cap-
çalera: Alarcón, Contreras i Tous. La 
constitució de la Confederació Hidro-
gràfica del Xúquer el 1934 volia donar 
suport a aquesta planificació. Tanma-
teix, l’esclat de la Guerra Civil i la crisi 
de postguerra van impedir l’execució 
dels pantans del Xúquer.
Davant la lentitud de l’Estat per regular 
el Xúquer, els regants i els concessio-
naris hidroelèctrics prenen la iniciativa 
i no dubten a pagar les obres. Per a 
tal fi es va constituir el 1941 la Unidad 
Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ), 
que sufragà la construcció del pantà 
d’Alarcón. La USUJ està integrada per 
les comunitats de regants de les séqui-
es Reial del Xúquer, Escalona, Carcai-
xent, Cullera i Sueca, i Iberdrola. Amb 
la construcció del d’Alarcón (1953) es 
va aconseguir una regulació hiperanual 
del riu i una garantia d’aigua qua-
si plena. L’Alarcon (situat en Conca) 
s’ha reforçat posteriorment per l’acció 
combinada de regulació dels pantans 
de Contreras, Tous i Forata.
La construcció del pantà d’Alarcón 
beneficià l’Horta Sud, ja que proporci-

sisteix a implantar el reg localitzat en 
una superfície de 15.880 hectàrees. 
Es tracta de la construcció d’una xar-
xa de col·lectors dotats de capçals i 
hidrants per a regular l’aigua de reg. 
Els capçals estan dotats d’equips de 
pressurització, filtratge i fertirrigació. 
L’aplicació d’aquest sistema repre-
sentarà un estalvi global d’aigua de 
52 hm3. La inversió total del projecte 
supera els 102 milions d’euros en 
20 termes municipals regats per la 
séquia.
Per a l’execució d’aquestes obres 
s’ha dividit la superfície de reg de la 
séquia en 45 sectors. Els termes de 
Picassent, Silla, Alcàsser, Beniparrell i 
Albal estan inclosos en els sectors 40, 
41 i 42. La modernització de les infra-
estructures té dos objectius: l’estalvi 
d’aigua i la compensació a la Séquia 
Reial pel seu esforç en la construcció 
de l’embassament d’Alarcón.
La Séquia Reial afronta el futur amb 
el pla de modernització esmentat. Els 
llauradors de la comarca són consci-
ents dels avantatges econòmics que 
comporta la transformació d’un re-
gadiu històric fonamentat en el reg a 
manta en un altre basat en el reg loca-
litzat. Però no oculten els seus temors 
per les incerteses que pateix el camp. 

onà més cabal a la Séquia Reial, cosa 
que afavorí una expansió espectacular 
dels cítrics a partir dels anys 50, un 
creixement que es veurà impulsat per 
la construcció de motors d’elevació 
d’aigua de la mateixa séquia. A Picas-
sent es construïren nou d’aquests mo-
tors entre 1952-1970, entre els que 
destaquen els motors de la Barrina i 
Fesa de Reyes. 
Juntament amb els motors d’elevació 
d’aigua de la séquia, el regadiu de 
la Séquia Reial a l’Horta Sud s’ha 
reforçat amb 73 motors d’aigües sub-
terrànies. 

ModErnitzaCió dEL rEgadiu 
Tot i que històricament el llaurador 
valencià ha destacat per una exemplar 
gestió en l’estalvi de l’aigua de reg, 
en els últims anys s’han multiplicat les 
necessitats d’aigua. La sobreexplota-
ció agrícola de l’aqüífer de Castella-la 
Manxa i la sequera dels últims anys 
han disminuït considerablement els 
recursos del Xúquer. Per a fer front a 
aquesta situació, la Séquia Reial està 
desenvolupant un ambiciós pla de reg 
localitzat per degoteig amb el suport 
econòmic del Govern, la Generalitat i 
la Unió Europea. El projecte, que té 
2008 com a horitzó d’execució, con-

PaisaTGEs DE L’hOrTa suD

Casa del Rei: comportes de l’assut d’Antella on es deriva l’aigua del Xúquer cap a 
la Séquia Reial.
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organitzaCió dE La Séquia
Tot aquest sistema hidràulic no pot 
funcionar sense una bona organit-
zació. El funcionament de la Séquia 
Reial està regulat per les ordenan-
ces de reg. Al llarg dels més de set 
segles d’història, la séquia ha tingut 
tres ordenances fonamentals: les de 
1350, 1620 i 1845. Les ordenances 
de 1845 estan vigents actualment, 
amb algunes modificacions fetes els 
últims anys per tal d’adaptar-les a les 
diverses normatives hidràuliques de 
l’Estat. 
Els llauradors de l’Horta Sud entraren 
a formar part de ple dret en la Junta 
General de Regants en les ordenan-
ces de 13 d’abril de 1845. A partir 
d’aquell any, la Séquia Reial es con-
sidera tota una des d’Antella fins a 
Albal. 
El resultat de les reformes dels segle 
XX ha estat l’augment del poder dels 
regants locals. Això es va fer realitat 
amb la creació de dos nous òrgans 
de gestió: la Junta Directiva Local de 
Reg i el Jurat de Reg. Aquests òrgans 
de direcció estan encapçalats per la 
figura del president, que és elegit per 
votació pels regants de cada poble. 
D’aquesta manera, els òrgans de go-
vern són la Junta General de Diputats, 
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les 20 juntes locals de regants i 20 
jurats de reg, el president general i la 
Junta de Govern.
La comunitat de regants de la Séquia 
Reial està actualment sota la jurisdic-
ció de la Confederació del Xúquer. 
La Confederació té el control del riu, 
i els regants el de la séquia, tot això 
conservant quatre figures bàsiques del 
dret hidràulic valencià que han perdu-
rat inalterables al llarg de la història: 
el sequier major, els guardes, els zela-
dors i els regadors.
La Séquia Reial és hui una comuni-
tat de regants de dret públic dins 
de l’ordenament hidràulic de la Llei 
d’Aigües de 1985. Es finança per di-
versos impostos que paguen els seus 
usuaris, com ara el sequiatge general, 
el sequiatge particular i les quotes 
de motors, desaigües i concessions. 
El sequiatge és l’ingrés anual que 
abonen els regants segons el nombre 
de fanecades regades, i constitueix 
l’impost ordinari més antic i important 
de la séquia.  

Brasal de la Séquia Reial al terme  
de Picassent.

Al llarg dels més de 
set segles d’història, 
la séquia ha tingut 
tres ordenances 
fonamentals: les de 
1350, 1620 i 1845.
A partir d’aquell any, 
la Séquia Reial es 
considera tota una des 
d’Antella fins a Albal.

PaisaTGEs DE L’hOrTa suD

Ordenances de reg de la Séquia Reial del Xúquer.

Obres consultades

•  Enric Guinot, Sergi Selma, Tomàs Peris, 
Javier Martí i Salvador Vercher: La Ace-
quia Real del Júcar. Col·lecció «Camins 
d’aigua. El patrimoni hidràulic valencià». 
Generalitat Valenciana, 2000.

•  Francesc Martínez: Els espais hidràulics 
de Picassent. Ajuntament de Picassent, 
2007.

Arxius consultats

•  Arxiu de la Séquia Reial del Xúquer
•  Arxiu de la Confederació Hidrogràfica del 

Xúquer.
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s’ha ampliarà la part posterior de la 
casa per mitjà de la construció d’un 
nou edifici contigu i la instal·lació d’un 
ascensor que permetrà que totes les 
persones amb mobilitat reduïda pu-
guen accedir a tot l’edifici. 
La recuperació d’este edifici s’unix a 
altres edificis restaurats per l’Ajunta-
ment en els últims anys amb l’objectiu 
de recuperar el seu patrimoni històric 
i cultural. Destaquen el campanar re-
naixentista de l’Església de l’Anuncia-
ció, la Cisterna del segle XVII, el Cen-
tre de Convivència denominat 
popularment Casa del Bollo (una vi-
venda del segle XIX de llaurador a dos 
mans convertida en la llar del Jubilat), 
la Casa del Tio Carmelo (una casa típi-
ca casa de l’horta convertida en Cen-
tre Mediambiental) i la rehabilitació 
del Pou de l’Aigua. 

després de més de 5 anys de tre-
ball per a restaurar íntegrament 

la Casa de Coladors, un edifici que 
és patrimoni cultural d’Aldaia, es van 
obrir les seues instal·lacions el passat 
dia 19 de maig. Es tracta d’una típica 
casa de llauradors del Segle XVIII que 
conserva la tipologia típica llauradora. 
La construcció, coberta a dos aigües, 
té tres plantes i un pati on en el seu 
dia s’obria un porxe. 
La Casa de Coladors és una aposta 
més de l’Ajuntament d’Aldaia per con-
servar el patrimoni arquitectònic de la 
seua ciutat. La seua rehabilitació, amb 
una inversió de 774.753 euros, s’em-
marca en un pla de recuperació de 

diversos edificis que són una valuosa 
herència cultural. 
La Casa de Coladors és una vivenda 
de llaurador acomodat d’una gran be-
llesa. Entre alguns dels seus elements 
arquitectònics destaca la seua fatxa-
da, de la qual es conserven els seus 
arcs adovellats, així com, els seus 
components de ceràmica i fusta que 
es conserven de l’època de la seua 
construcció. 
La rehabilitació consta de quatre fa-
ses. En la primera fase s’ha procedit a 
la consolidació de les fatxades i cober-
tes de l’edifici. En la segona actuació, 
s’ha dut a terme el reforçament de les 
estructures i dels fonaments de l’edi-
fici. A continuació, s’ha redistribuït 
els espais i s’ha procedit a executar 
els acabats finals. Finalment, en una 
quarta fase (encara no executada) 
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L’edifici ha sigut restaurat per l’Ajuntament i 
alberga el nou centre de Servicis Socials 

Aldaia recupera una casa típica llauradora 
del segle XVIII en el carrer Coladors

inMaculada díaz

Façana restaurada de la Casa Coladors

Actuacions

1a Fase (executada)
Consolidació de fatxades i cobertes

 Sanejat i consolidació de les fatxades.
 Restitució cornisa i col·locació sistema d’evacuació d’aigües.
 Solucionar per mitjà de sistema constructiu problemes d’humitat en la cobertura.
 Reparació de clavills en els murs de la fatxada i reparació de llindes.

2a Fase (executada)
Reforç i consolidació estructural

 Consolidar l’estructura de l’edificació.
 Picat i reforç dels murs.
 Rehabilitació de la volta tapiada.
 Recomposició de les llindes.
 Restauració de fusteries de fusta.
 Tractament de la fusta vella.

3a Fase (executada)
Distribució, instal·lacions i acabats

 Demolició de l’escala existent i construcció d’una nova escala.
 Realització del porxe amb front envidrat i la terrassa superior.
 Condicionament del pati. Recuperació d’acabats interiors.
 Reparació de la fusteria. Redistribució interior.
 Instal·lacions sanitària, elèctrica, condicionament i seguretat.
 Derrocament de les construccions en el pati. Reforços estructurals.
 Tancament de buits i solats.

4a Fase (a executar)
Ampliació per mitjà d’un nou edifici

  Construcció d’un edifici de nova planta en l’extrem del pati, connectat amb l’edifici original per 
mitjà d’unes passarel·les. A l’extrem d’estes s’instal·larà l’ascensor que permetrà l’accés a totes les 
persones amb mobilitat reduïda.



davant dels canvis produïts en el 
centre històric i sobretot, en l’en-

torn de la Torre, donat el procés de de-
gradació urbana que han experimentat 
alguns immobles, l’Ajuntament de Tor-
rent durà a terme una restauració de la 
Torre i reforma de l’àrea del centre his-
tòric, que permeta regenerar el teixit 
urbà, econòmic i social, i per damunt 
de tot l’entorn de la Torre, la qual té 
la consideració de Bé d’Interés Cultural 
amb la categoria de Monument.

rEStauraCió dE La torrE
La restauració de la Torre permetrà 
posar en valor el conjunt de la fortifi-
cació i adequar-ho a l’espai urbà, de 
manera que s’obtinga una explicació 
el més àmplia possible de la Torre me-
dieval. Açò possibilitarà, una vegada 
finalitzada la restauració, obtindre un 
espai cultural en l’interior de la Torre.
La Torre té unes dimensions en planta 
de 13.65 x 13.54 m., amb una altura 
total de 22 metres. La seua forma és 
de tronc piramidal i consta de cinc 
plantes, formada cada planta per tres 
sales paral·leles. 
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l’Ajuntament de Torrent durà 
a terme una restauració de la 
Torre i reforma de l’àrea del 
centre històric.

Restaururació de la Torre medieval 
de Torrent

toMás sancHis

Estat actual de la Torre i imatge virtuals de com quedarà.

Línies d’actuació bàsiques

1. Restauració de la Torre.

2.  Construcció d’un nou mercat municipal  
de cinc plantes. 

3.  Aparcament subterrani para més de 200 
vehicles.

4.  Remodelació urbanística de la plaça de 
la Torre per a donar-li ús de vianants.

Pressupost de restauració

El pressupost inicial és de 1.209.797 euros 

Arquitecte: Vázquez Consogra

El procés d’obres que es va a realitzar consistix en:

  Tractament biocida per aspersió per a eliminació de plantes, líquens i molses.

  Eliminació del revestiment de morter que cobrix la Torre, a fi de descobrir la tàpia original.

  Restauració de la tàpia danyada i reconstrucció del mateix a través de les tècniques originals.

   Substitució de la planta de coberta actual, a fi de resoldre la funcionalitat de la mateixa i 
procedir a l’arreplega i conducció de les aigües pluvials. Les actuals gàrgoles no salven la 
inclinació dels paraments de la Torre.

  Restauració de la porta de la Torre, ubicada en planta primera, eliminació de l’escala exterior 
per considerar-se d’un element impropi i col·locació d’una escala lineal més lleugera.

  Restauració de tota la manyeria exterior i les penells dels quatre cantons que coronen la 
Torre.

   Picat del revoque interior i recuperació de la tàpia, eliminant aquells tapiats o cegats 
impropis.

  Eliminació dels paviments interiors existents no originals (taulell de fang) i reproducció  
dels paviments esgrafiats originals a base de morter d’algeps viu resistent al desgast.

  Execució d’una nova escala metàl·lica de doble tram que permeta una millor comoditat  
en l’accessibilitat a totes les plantes.

   Incorporació d’un sistema d’il·luminació interior i exterior que contribuirà a posar en valor  
tot el conjunt edificat.

   Col·locació d’un programa expositiu a través de cartells informatius que donaran compte  
de la història i característiques de tot el conjunt patrimonial.

   Tot el procés de restauració portara implícit un seguiment arqueològic.

  Queda pendent si es deixarà el fossat al descobert per mitjà de la recuperació del mur 
original, tal com preveia el projecte inicial de restauració de la Torre dissenyat per l’anterior 
Ajuntament del PSOE, o si al final es tancarà definitivament, tal com pretén l’actual govern 
municipal del PP. No obstant, la decisió final deurà avalar-la la Direcció General de Patrimoni 
de la Generalitat Valenciana.

P
a

T
r

im
O

N
i D

E
 L

’h
O

r
T

a
 s

u
D



PaPErs D’hisTOria

28

L’Horta Sud, Sota LES aigüES
La fatídica riuada del 14 d’octubre, 
però, trencà la rutina de la comarca. 
Aquella data negra ha quedat marcada 
en la memòria col·lectiva com un dels 
dies més tràgics de la nostra història. 
Fou la riuada més devastadora que es 
recorda. La comarca va resultar greu-
ment afectada. Les xifres oficials de 
l’Horta Sud parlen de 1.660 famílies 
amb les seues cases destrossades, 
1.365 fanecades totalment arrasades 
i 13.790 fanecades de camps arenats 
o fortament erosionats.
Tots els pobles van patir. A Alaquàs 
resultaren inundats 450 edificis i 22 
fàbriques. A Catarroja, els desbor-
daments dels barranc de Xiva i la 
Rambleta van ofegar tot el nucli urbà 
i un centenar de famílies van haver 
d’abandonar la casa. La forçà de 
l’aigua va negar l’autobús de Picas-
sent al Camí Reial, a escassos metres 
d’Albal, cosa que obligà als seus viat-
gers a eixir per les finestres i refugiar-
ge als balcons de les cases colindants 
amb l’ajuda d’una viga de fusta.
Les aigües desbocades de la Rambleta 
arribaren també a Albal, on diverses 
cases, indústries i comerços quedaren 

La riuada de 1957 a l’Horta Sud

La riuada de 1957 
va deixar un paisatge 
de fang i desolació 
i grans pèrdues 
econòmiques a l’Horta 
Sud. Més de 1.653 
famílies resultaren 
damnificades. La fúria 
de l’aigua enfonsà 
i destrossà cases, 
indústries, comerços,  
i arrasà les collites.

“vora niu no faces niu”. Aques-
ta vella dita popular fa al·lusió 

al perill de les inundacions en terres 
valencianes. Un risc al qual no escapa 
l’Horta Sud. Malauradament, la imat-
ge de fang i desolació de les riuades 
forma part de la memòria col·lectiva 
de la comarca. Des de temps imme-
morial, l’Horta Sud ha estat sotmesa 
als efectes devastadors dels desbor-
daments dels barrancs. És un feno-
men natural i cíclic provocat per les 
característiques del clima mediterrani 
i l’orografia de la plana al·luvial de 
l’Horta. La major part de la comarca 
és una planura d’inundació del riu 
Túria i dels barrancs de Picassent i de 
la conca del Poio, també anomenat 
barranc de Xiva o de Torrent. La conca 
del Poio està formada per diversos 
afluents, entre els quals destaquen els 
barrancs de l’Horteta, Gallego, Poza-
let i la Saleta. 
Una de les riuades més tràgiques que 
es recorda és la del 14 d’octubre 
de 1957, que va assolar la ciutat de 
València i molts pobles de la provín-
cia. Hi moriren 81 persones: 52 a 
València i 29 a les comarques. A més 
de la riuada del Túria, es desbordaren 

també els rius Palància, Xúquer i Ma-
gre, així com els barrancs d’Olocau, 
Massamagrell, Carraixet, Picassent, 
Torrent, Gallego i la Saleta.
La riuada de 1957 va deixar un 
paisatge de fang i desolació i grans 
pèrdues econòmiques a l’Horta Sud. 
Un total de 1.660 famílies resulta-
ren damnificades. La fúria de l’aigua 
enfonsà i destrossà cases, féu malbé 
desenes d’indústries i comerços, i 
arrasà les collites.
L’any 1957 l’Horta Sud començava 
a despertar de la dura postguerra, 
l’autarquia i el racionament: les car-
tilles es van suprimir en 1952. L’any 
de la riuada va nàixer el Seat 600 i els 
russos llançaven a l’espai l’Sputnik, el 
primer satèl·lit artificial de la Terra. 
El cine, el teatre, la música i la ràdio 
eren els escassos al·licients d’oci en-
front de l’opressió política i cultural 
de la dictadura. El último cuplé de 
Sara Montiel dominava la cartellera 
l’octubre del 57. L’activitat econòmi-
ca de la comarca estava marcada per 
l’agricultura d’horta, les botigues de 
queviures i una dinàmica indústria fa-
miliar en què predominaven els tallers 
de mobles. 

Francesc Martínez i pilar sáncHez

Casa d’Aldaia destruïda per la riuada de 1957.



PaPErs D’hisTOria

ren a caure les parets d’alguns corrals 
i cases, i la gent hagué de pujar a les 
andanes o als terrats per a evitar ser 
arrossegats per l’aigua, que arribava 
als dos metres en alguns llocs. Algu-
nes persones hagueren de ser resca-
tades amb cordes. Altres van foradar 
parets de cases veïnes o el sostre de 
les seues vivendes per a passar als 
pisos de dalt. El pont del barranc dels 
Cavalls es va enfonsar. A més a més, 
la riuada va destruir diversos trams de 
la séquia del Comuner d’Aldaia i va 
malbaratar greument les séquies de 
Quart, Manises i Faitanar. 
Després de València, els municipis 
d’Aldaia, Catarroja, Beniparrell i Albal 
foren els més castigats de l’Horta. Els 
damnificats es comptaven per cen-
tenars. Moltes famílies es quedaren 
sense casa i foren acollides entre el 
veïnat, que donà mostres de gran 
solidaritat.

Aquesta imatge trista de desolació 
es va repetir en la resta de pobles 
de la comarca. A Paiporta, les aigües 
del barranc de Xiva trencaren un dels 
murs del marge i entraren enfurides 
al poble, mentre que el motor de 
Sant Vicent quedà totalment destruït. 
Picanya també es va cobrir d’aigua i 
fang. El barranc de Xiva es desbordà 
violentament pels dos costats del Pont 
Vell i destruí 7 cases, negant tot el 
centre del poble. 
Així mateix, a Torrent va sofrir danys 
la població que vivia al llit del barranc, 
on resultaren arrasades 41 cases mo-
destes i 370 veïns foren evacuats. Més 
cap al sud, a Picassent, el barranc va 
devastar 1.000 fanecades de cultius 
i enderrocà 40 vivendes al perifèric 
barri de l’Omet i altres 20 dins del po-
ble. L’agricultor Rafael Pastor hagué 
d’habilitar el seu sequer de tabac per 
donar refugi als damnificats. 
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El desbordament del barranc de 
Torrent (en la imatge) va inundar 
Paiporta, Catarroja, Torrent, 
Massanassa i Albal.

destruïts, sobretot al carrer Bonavista 
i l’avinguda Pare Carles Ferrís, on 
l’aigua arribà als 2,25 metres. Mas-
sanassa també va sofrir. Cinc cases 
resultaren totalment enderrocades i 
50 famílies abandonaren les seues 
vivendes, per la qual cosa 150 mas-
sanassers s’alimentaren uns dies en el 
menjador d’Auxili Social. 
Un dels pobles més afectats fou Al-
daia, on es desbordà el barranc de 
la Saleta. A la una i mitja del migdia 
va començar la catàstrofe. De sobte 
es va sentir un gran soroll, semblant 
als motors dels avions, i litres i litres 
d’aigua arribaren a Aldaia en forma 
d’una gran onada roja que tenia més 
de dos metres d’alçada; l’aigua baixa-
va a gran velocitat i amb molta força 
i el barranc de la Saleta es desbordà 
pels dos marges. La força de l’aigua 
trencava portes i parets; s’emportava 
per davant mobles, béns domèstics, 
collites emmagatzemades i maquinària 
dels tallers. Era massa tard per a 
poder salvar qualsevol cosa, ja que si 
no fugien de l’aigua o es subjectaven 
fort, podrien ser engolits. L’impacte 
de l’aigua, que a més transportava 
una gran quantitat d’animals, mobles, 
canyes i brutícia, fou brutal, sobretot 
als carrers més propers al barranc com 
ara els de la Mare de Déu del Remei, 
Vázquez Mella (actual Adolfo Sáez), 
Església, Sant Vicent i el Barri de la Bri-
llantina. En aquests carrers comença-

danys en l’agricultura de l’Horta sud i València

Ribera del riu Túria

Municipi Terres totalment perdudes (fanecades) Camps arenats o erosionats (fanecades)

Secà Regadiu Secà Regadiu

Quart de Poblet 65 500 1.200

Manises 270 400

Mislata 50 100

València 300 5.000

Ribera de la Rambla del Poio (Barrancs de Torrent, Gallego, Pozalet i Saleta) i Barranc de Picassent

Municipi Terres totalment perdudes (fanecades) Finques arenades o erosionades (fanecades)

Secà Regadiu Secà Regadiu

Alaquàs 40

Alcàsser 65 830

Aldaia 50 1.500

Catarroja 1.300

Xirivella 10 150

Massanassa 540

Paiporta 10 700

Picassent 30 1.000

Torrent 500 25 530

Pobles de l’Horta Sud que sofriren més pèrdues en collites pendents o enmagatzemades Albal, 
Alfafar, Benetússer, Beniparrell, Picanya, Sedaví i Silla.

Font: Memoria de Gestión realizada por la Excma. Diputación Provincial de Valencia durante el año 1958.



Fàbrica de plumiers del carrer Sant Francesc d’Aldaia destrosada per la riuada.

La magnitud de la 
catàstrofe superà totes 
les previsions. En tots 
els pobles començaren 
ben prompte els 
treballs de neteja dels 
carrers i l’atenció 
als damnificats. Els 
ajuntaments demanaren 
immediatament ajuda a 
la Diputació Provincial i 
a Governació Civil.

30

primera necessitat, mentre que Cari-
tas i Auxili Social hi aportaren aliments 
i roba. A més a més, per a previndre 
epidèmies i altres problemes de salut, 
la Junta Coordinadora d’Hospitals va 
donar medicines a la població damni-
ficada de la comarca. 

Mentre, Silla es convertia en un poble 
navegable, formant un lluent d’aigua 
unit a l’Albufera. En aquest municipi es 
va perdre el 80 per cent de la collita 
d’arròs no emmagatzemat que es tro-
bava als sequers. D’altra banda, la via 
del ferrocarril València-Xàtiva quedá 
destruïda en el tram Catarroja-Silla.
La mateixa sort va patir Beniparrell, on 
el poble quedà completament inundat 
per les aigües del barranc de Picas-
sent, arribant l’aigua als dos metres 
en alguns carrers. Les típiques barra-
ques valencianes que encara conser-
vava Beniparrell en 1957 desapare-
gueren per a sempre arrassades per la 
fúria de l’aigua. I la part oest del ter-
me quedà totalment canviada, molts 
camps i séquies van desaparèixer.

La dura rEConStruCCió
La riuada deixà un paisatge de deso-
lació a l’Horta, va paralitzar la vida 
econòmica de la comarca, que tarda-
ria anys a recuperar-se. La magnitud 
de la catàstrofe superà totes les pre-
visions. En tots els pobles començaren 
ben prompte els treballs de neteja 
dels carrers i l’atenció als damnificats. 
Els ajuntaments demanaren immedia-
tament ajuda a la Diputació Provincial 
i a Governació Civil. Els pobles tre-
ballaren fort per a desenfangar els 
carrers, on participaren centenars de 

jornalers. Els treballs foren intensos. A 
més, en bastants pobles de la comar-
ca s’organitzaren colles de voluntaris 
per a desenfangar València.
Els dies posteriors a la catàstrofe, la 
Delegació d’Abastiments i Transports 
va abastir la població d’aliments de 

PaPErs D’hisTOria

damnificats de l’Horta sud que varen rebre donatius de la Caixa d’estalvis 
per a refer els béns domèstic de les seues cases. any 1958

Municipi Famílies afectades Valor de beneficència en pessetes

Alaquàs 108 290.000

Albal 152 1.116.200

Alcàsser 1 8.000

Aldaia 311 2.107.875

Alfafar 7 42.000

Benetússer 1 4.000

Beniparrell 243 435.195

Catarroja 418 1.675.860

Manises 17 48.800

Massanassa 163 415.760

Mislata 61 188.000

Paiporta 5 31.195

Picanya 18 130.300

Picassent 50 53.270

Quart de Poblet 41 112.655

Silla 11 28.450

Torrent 53 160.700

Xirivella 1 12.000

Total 1.660 famílies 5.860.260 pta.

Arxiu de la Diputació Provincial de València. Fons Govern Civil. Riuada.
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El Govern va articular línies d’ajuda 
econòmica per als afectats. Els danys 
en els camps foren atesos per l’Institut 
Nacional de Colonització amb près-
tecs a llarg termini i baix interés. Les 
destrosses en la indústria i el comerç 
foren cobertes per les assegurances 
privades i crèdits també a llarg termini 
pel Banc d’Espanya amb garanties de 
la Diputació de València. 
Així mateix, per a la reparació dels 
béns domèstics destruïts (mobles, ro-
ba i parament de la casa) s’articularen 
donatius a través de la Caixa d’Estalvis 
de València amb l’aval de la diputació. 
Les ajudes es realitzaren mitjançant 
carnets de compra. Amb aquests car-
nets, els damnificats podien comprar 
els béns domèstics que necessitaven 
amb el crèdit econòmic que havia 
aprovat prèviament la diputació. En 
total s’entregaren carnets a 26.000 
famílies, de les quals 1.660 eren de 
l’Horta Sud. L’ajuda total aprovada 
per a l’Horta Sud arribà a 5,8 milions 
de pessetes, una xifra alta si tenim 
en compte que en 1957 es podia 
comprar una vivenda de 66 m2 per 
23.000 pessetes.
Això no obstant, els crèdits oficials 
cobriren una part mínima de les 
destrosses. La Diputació va rebaixar 
considerablement les xifres de la de-
vastació. Els agricultors, industrials i 

Fàbrica de marbres d’Albal destruïda per 
la inundació.

nombroses famílies de la comarca ha-
gueren de reconstruir les seues pro-
pietats amb recursos propis. L’Horta 
Sud tardà anys a recuperar-se de la 
catàstrofe.
La restitució dels sistemes de regadiu, 
camins rurals i murs de barrancs fou 
una prioritat per al Govern, ja que 
era vital normalitzar el més promp-
te possible l’activitat econòmica de 
l’agricultura de la comarca, que era la 
més dinàmica del territori valencià. En 
aquesta conjuntura es va incloure la 
reparació de les séquies de Benàger, 
Faitanar, Comuner d’Aldaia, Mislata i 
Quart, així com les séquies de Silla, 
Alfafar, Picanya i Picassent, amb una 
inversió de més 8 milions de pesse-
tes.
També es feu un gran esforç en facili-
tar l’accés de nova vivenda a aquells 
que havien perdut totalment les seues 
cases. De fet, el Ministeri de Vivenda 
va construir diversos grups de viven-
des socials a Catarroja, Torrent, Mani-
ses i Beniparrell, entre altres pobles.
Uns anys després la comarca recu-
perà la normalitat perduda amb la 
riuada del 57, però sense oblidar que 
la història es podria tornar a repetir 
en el futur. I així ha sigut. Malaura-
dament, l’episodi de les inundacions 
continua. Després de la riuada de 
1957 es produïren altres riuades 

PaPErs D’hisTOria

Vivenda d’Albal enderrocada per la riuada.

menors no tan devastadores. Les més 
recents van tindre lloc els dies 6 i 10 
de novembre de 1983, el 16 de nov-
embre de 1989 i el 23-24 d’octubre 
de 2000, les quals van deixar la fe-
rida de la destrucció de la còlera de 
l’aigua. 

Extractes del llibre dels mateixos autors, Entre 
l’aigua i el fang. Les riuades d’Aldaia: imatges i 
records, editat per l’Ajuntament d’Aldaia.

Autobús atrapat per les aigües a 
Catarroja.
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Durant les tres 
jornades que durà 
el congrés es van 
realitzar sessions de 
treball que abraçaren 
temes diversos de 
l’Edat Moderna i Edat 
Contemporània de la 
comarca, com ara art, 
lingüística, història 
de senyorius, espais 
hidràulics, religiositat 
popular, educació, 
economia, patrimoni, 
mitjans de comunicació 
locals i altres.

Durant les tres jornades que durà el 
congrés es van realitzar sessions de 
treball que abraçaren temes diversos 
de l’Edat Moderna i Edat Contempo-
rània de la comarca, com ara art, lin-
güística, historia de senyorius, espais 
hidràulics, religiositat popular, edu-
cació, economia, patrimoni, mitjans 
de comunicació locals i altres. Les 
comunicacions les publiquem en el 
quadre adjunt. Aquest quart congrés 
conmemorava el 300 aniversari de la 
desfeta d’Almansa de 1707, que va 
suposar l’abolició dels Furs Valencians 
i la desaparició del valencià en els 
àmbits oficials de l’Administració i la 
cultura.
El congrés recull la torxa investigadora 
del altres tres congressos d’història 
comarcal celebrats en 1981 a Silla i 
en 1993 i 1998 a Torrent.
Les actes del IV Congrés d’Història de 
l’Horta Sud seran publicades per 
l’Ajuntament de Torrent en la col-
lecció de la revista Torrens d’estudis 
locals i comarcals. 

torrent va acollir els dies 15, 16 
i 17 de novembre de 2007 el IV 

Congrés d’Història de l’Horta Sud. 
Nombrosos especialistes en història 
local es van reunir a la Casa de la Cul-
tura i la Mancomunitat de l’Horta Sud 
per a comunicar les últimes aportaci-
ons sobre història de la comarca.
El Congrés ha estat organitzat per 
l’Ajuntament de Torrent, l’Institut d’Es-
tudis Comarcals de l’Horta Sud, Florida 
Centre de Formació, la Mancomunitat 
de l’Horta Sud, el CEFIRE, el Museu 
Comarcal de l’Horta Sud Josep Ferrís 
March, i les facultats de Geografia 
i Història i de Filología, Traducció i 
Comunicació de la Universitat de Va-
lència, amb la col·laboració de diverses 
entitats, com ara l’Acadèmia Valenci-
ana de la Llengua, la Generalitat, el 
Consell Valencià de Cultura, la CAM, la 
Caixa Rural de Torrent i Bancaixa.
La inauguració del congrés va estar 
a càrrec de l’alcaldessa de Torrent, 
María José Catalá, i el degà de la 
Facultat de Geografia i Història, Jorge 
Hermosilla.

CuLTura
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IV Congrés d’Història de l’Horta Sud
BorJa català

El IV Congrés d’Història de l’Horta Sud va comptar amb la participació de 34 
investigadors.

Les jornades es realitzaren en la Casa de 
la Cultura de Torrent i la Mancomunitat 
de l’Horta Sud.
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COMuNiCACiONS PRESENTADES AL CONGRéS

Autor/a Títol

ANTONIO BARROSO VEGA La vanguardia de pintors de l’Horta Sud

VICENT BAYDAL SALA Recull documental sobre Beniparrell sota el senyoriu de la Cartoixa de Portaceli (1272-1313)

ADRIÀ BESÓ ROS El paisatge dels horts de tarongers a l’Horta Sud

EMILI CASANOVA La llengua de Jesús Morante Borràs

JOSÉ FRANCISCO CATALÀ VILA La congrua del vicario de Benetusser

SALVADOR CISCAR JUAN El derribo de los monumentos falleros de Torrent en 1957

FERRAN ESQUILACHE MARTÍ Dels Banu Agger a la colonització feudal. Anàlisi històric del sistema hidràulic i el parcel·lari 
de la séquia del Terç de Torrent

MARINA ESTARLICH MARTORELL La impressió de llibres pels jurats de la ciutat de València al segle XVII

MANUEL VICENTE FEBRER ROMAGUERA La primitiva capilla dedicada al Stmo. Cristo en la iglesia parroquial de Silla y los privilegios 
pontificios de indulgencia otorgados en 1791 y 1804 para afrontar su reconstrucción

JUAN ANTONIO FERRER JUÁREZ Santa Misión y Congreso Eucarístico del Arciprestazgo de Torrent de 1949

PASCUAL GALLART PINEDA
MARÍA ELISA VICÉNS CAMARASA

Coneguem els costums i les tradicions dels nostres avantpassats: una experiència d’un centre 
d’adults

JOAN CARLES GOMIS CORELL Els goigs tradicionals de la Mare de Déu de Vallivana de Picassent

AMADOR GRIÑÓ GUZMÁN
ELOINA HERNÁNDEZ DORIA

La madre Asunción Soler Gimeno. Fundadora de la Congregación de las Hermanas Carmelitas 
del Sagrado Corazón de Jesús. (Quart de Poblet 1882-Madrid 1959)

HÈCTOR TRONCHONI ALBERT La tradició oral dels malnoms als pobles de l’Horta Sud: el cas de Picassent, Picanya, Aldaia i 
Alaquàs

JESÚS EMILIO HERNÁNDEZ SANCHIS Albal i la batalla d’Almansa

GONÇAL LÓPEZ-PAMPLÓ RIUS Pàgines web municipals i llengua. El cas de l´Horta Sud

JULIO VICENTE MONTAGUT MARQUÉS
PAU RAUSELL KÖSTER

Entre lo auténtico y lo util. La economia del patrimonio

JESÚS MONZÓ CUBILLOS Comunicació i política; el cas de Catarroja

MARÍA JESÚS ORTEGA PÉREZ
MARÍA ISABEL SERRANO GIL
AIDA CRISTINA IVANCO DELGADO

Les colònies escolars a l’Horta Sud (1931-1939)

VICENTE JOSÉ PUIG MORA 1890-1960 patentes y marcas en la ciudad de Torrent

RICARD RAMON CAMPS La funció estètica i comunicativa de les etiquetes d’un producte industrial. La industria del 
xocolate a Torrent

FRANCESC MARTÍNEZ SANCHIS
ALFRED RAMOS GONZÁLEZ

Dies de ràdio. Les emissores radiofòniques de l’Horta Sud (1936-2007)

RAFAEL ROCA RICART El Castell d’Alaquàs i el paisatge de l´Horta

JOSÉ MANUEL RODRIGO VALERO De propiedades privadas a bienes nacionales. El devenir del patrimonio del clero regular 
valenciano durante la ocupación francesa de Valencia en la comarca de l’Horta Sud 
(1812-1813)

JOSÉ ROYO MARTÍNEZ L’organització municipal de Quart de Poblet segons les ordenances de 1651

VICENT RUIZ MONRABAL Malnoms de la bona gent de Sedaví i altres qüestions

MARÍA DOLORES RUIZ RIDAURA El paisatge urbà d’Alfafar al segle XVIII

JOSÉ RAMÓN SANCHIS ALFONSO L’organització municipal dels Ajuntaments d’Aldaia i Quart al llarg del segle XVIII com a 
conseqüència dels decrets de Nova Planta



El poble de Silla va acolllir el pas-
sat 25 d’abril el tradicional Sopar 

Comarcal de l’Institut d’Estudis Co-
marcals (Ideco) de l’Horta Sud. Una 
comarca viva i dinàmica que continua 
sent un referent cívic, polític i cultu-
ral de primer ordre dins del territori 
valencià. La festa comarcal va ser 
oberta per Francesc Baixauli, alcalde 
del municipi amfitrió, qui convidà als 
assistents a “repensar la comarca” de 
cara al futur amb nous projectes i no-
ves fòrmules de vertebració comarcal. 
L’esdeveniment cultural congregà una 
bona quantitat d’amics i amigues que 
se senten unides i vinculades al senti-
ment comarcal.
L’acte de l’Ideco, conduït pel mestre 
i escriptor Alfred Ramos, va tindre di-
versos ingredients culturals. En primer 
lloc, es va fer pública la convocatò-
ria del XVII Premi d’Investigació de 
l’Horta Sud, dotat amb 4.500 euros. 
Un guardó convocat per l’Ideco que 
cada any compta amb el patrocini de 
la CAM i la Mancomunitat de l’Horta 

a l’actual equip directiu de Florida, i a 
tots els anteriors equips que han fet 
crèixer el centre, la nostra felicitació 
més entusiasta.
Amb anterioritat, el Premi Quico Mo-
ret ha sigut atorgat a Josep Ferrís 
March, la Nostra Escola Comarcal de 
Picassent i Enric Juan Redal.
Tot seguit va parlar la presidenta de la 
Mancomunitat de l’Horta Sud, Empar 
Navarro, qui va convidar a tots els 
ajuntaments a treballar junts per la co-
marca, amb diàleg i visió de futur, per 
damunt de els ideologies de cada par-
tit, per tal de fer front als nous reptes 
de la comarca, entre els que hi figuren 
una bona planificació de les infrastruc-
tures de transport públic, la correcta 
gestió dels residus urbans i la solució 
al problema de les inundacions.
La festa va ser tancada pel president 
de l’Ideco, Rafael Roca, qui feu una 
crida als dirigents polítics per a iniciar 
un nou període que tinga com a finali-
tat la protecció i preservació dels re-
cursos ambientals de la comarca, com 
per exemple l’Alfufera i els espais hi-
dràulics dels regadius, tot convidant a 
les Administracions (local, provincial, 
autonòmica i estatal) a què treballen 
conjuntament per a la protecció dels 
elements ambientals simbòlics de la 
nostra comarca. 
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L’Ideco de l’Horta Sud entrega el 
Premi Quico Moret 2008 al Centre 
de Formació Florida

Sud. Tot seguit, es va presentar el 
llibre fruit del setzé premi d’investiga-
ció comarcal titolat L’aigua a l’Horta 
Sud. Avaluació i gestió dels recursos 
hídrics, una obra dels joves investi-
gadors Amparo Salazar Pérez, Josep 
Pons Romero i Carme Vicent Sena. 
Aquesta obra va ser entregada a totes 
les persones assistents.
L’acte central va ser el lliurament del 
Premi Quico Moret de la Concòrdia, 
que reconeix l’aportació de persones i 
institucions al desenvolupament humà 
i professional de la comarca. Enguany 
ha estat guardonat el Centre de For-
mació Florida, un projecte educatiu 
de projecció comarcal que compleix 
30 anys en 2008. El president de la 
Fundació Horta Sud, Alfred Domín-
guez, i membre de la junta directiva 
de l’IDECO, va explicar els múltiples 
mèrits pels quals l’Ideco ha decidit 
concedir el premi a Florida. Un guardó 
ben merescut que va ser recollit per la 
directora del centre, Empar Martínez. 
Des de la Fundació volem transmetre 

Josep Pons, Amparo Salazar i Carme Vicent (autors de llibre L’aigua a l’Horta Sud) 
acompanyats de Francesc Baixauli (alcalde de Silla), Rafael Roca (president de 
l’Ideco), Empar Martínez (directora del Centre Florida), Empar Navarro (presidenta 
de la Mancomunitat de l’Horta Sud), Enric Luján (Obra Social de la CAM) i Alfred 
Domínguez (president de la Fundació Horta Sud).

L’esdeveniment cultural 
congregà una bona 
quantitat d’amics i 
amigues que se senten 
unides i vinculades al 
sentiment comarcal.
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No se li escapa a Alfred cap detall, cap 
vivència, cap fet important del ciclisme 
a Picanya. Les històries dels ciclistes 
més destacats, com Vicent Company 
Martí, Francisco Martí Moreno, Paco 
Ruiz Jareño, Javier Ruiz Montoro, José 
Miguel Navarro, Miguel Navarro i tants 
altres; l’aventura col·lectiva de Pican-
ya que ha representat la història de la 
Penya Ciclista Tarazona; les voltes més 
significatives d’àmbit local, autonòmic, 
nacional i internacional on han partici-
pat els ciclistes de Picanya; la Marxa 
de la Fraternitat Picanya-Panazol o a 
història d’una volta ja clàssica en el ca-
lendari ciclista valencià: el Gran Premi 
de la Purísima Sang de Picanya.
Ciclisme en la sang també reflecteix 
el gran saber investigador d’Alfred 
Ramos. L’autor aporta en aquest lli-
bre noves propostes metodològiques 
i practica amb exquisitat eixe reporte-
risme històric del qual parla el perio-
dista i historiador Ryszard Kapuscins-
ky, quan afirma que el bon periodista, 
el bon historiador, ha d’aplicar en el 
seu treball cinc sentits bàsics: estar, 
veure, oir, compartir i pensar. Alfred 
també fa seu l’estil dels grans histo-
riadors, com Herodoto, qui a més de 
consultar arxius i documentació escrita 
entra en contacte amb testimonis vius, 
la història oral, fent un recorregut pel 
territori on troba un bon nombre de 
persones (en aquest cas ciclistes) i 
escolta desenes d’històries. 
La gran formació humanística, quasi 
enciclopèdica, i el ric bagatge investi-
gador d’Alfred Ramos, avalen la quali-
tat i el rigor històric de Ciclisme en la 
sang, una obra escrita amb una prosa 
brillant i analítica. No oblidem que 
Alfred Ramos és autor de més d’una 
dotzena d’obres d’història, cinema, 

llengua i literatura, algunes de les 
quals han sigut premiades, entre les 
que cal esmentar El llibre de Pau, Car-
les Salvador: Elogi d’un xiprer, Sambo-
ri i Alimara, i amb Francesc Martínez 
La premsa local i comarcal de l’Horta 
Sud (1976-1996) i Temps de Foscor. 
La premsa de l’Horta Sud en el fran-
quisme (1939-1975). Alfred destaca 
també com a periodista polifacètic. Ha 
escrit més de 200 articles en Levante-
EMV, Papers de l’Horta, El Punt, El 
Temps i Saó, revista on cultiva el géne-
re de la crítica de cinema i de la qual 
és membre del consell de redacció. És 
també director d’Abril Edicions i de la 
Col·lecció Pont Vell d’Estudis Locals 
editada per l’Ajuntament de Picanya. 
Ciclisme en la sang no sols fa una 
aportació substancial a la història 
local de Picanya, és també un bon 
exemple de microhistòria contextua-
litzada, és a dir, una història local 
que s’interrelaciona amb els fets més 
significatius del ciclisme nacional i 
internacional en cada moment. O com 
diria l’historiador Josep Fontana, una 
mostra d’història policèntrica, és a 
dir, una història local necessària per 
a comprendre les històries regional i 
nacional.
Aquells, com jo, que estimem i practi-
quem el ciclisme, que hem suat la 
samarreta a cop de pedal recorrent 
camins i pujant costeres, que gaudim 
de la bellesa de paisatges insospitats 
des de dalt d’una bicicleta, el llibre 
Ciclisme en la sang ens reconforta i 
anima a seguir practicant aquest es-
port. Ciclisme en la sang és una obra 
que compleix fidelment la premissa de 
Luise May Alcott, quan afirmava que 
un bon llibre és aquell que s’obri amb 
expectació i es tanca amb profit. 

El llibre del mestre i escriptor Alfred 
Ramos, titolat Ciclisme en la sang. 

Una història del ciclisme a Picanya, 
posa els peus en terra i ens mostra 
-en una investigació ben elaborada i 
rica en documentació- el valor de la 
història de proximitat com a reafirma-
ció de la identitat local, com a recu-
peradora d’històries de personatges 
del veïnat que deixen de ser anònims i 
cobren vida en les pàgines d’un llibre. 
La història no té perquè ser sempre 
episòdica, és a dir, la de les grans 
personalitats polítiques i dels esdeve-
niments nacionals i internacionals. La 
història també pot ser local. És sorpre-
nent la gran quantitat de coses nota-
bles de la vida quotidiana que podem 
trobar als pobles. Com deia Johan 
Wolfgang von Goethe, hi ha períodes 
en la història, dels que sabem poques 
coses, on sobreixen persones extraor-
dinàries que deixen una impressió 
decisiva, suscitant grans imatges que 
ens atrauen per la seua simplicitat. 
Ciclisme en la sang compleix aquesta 
reflexió de Goethe. Alfred Ramos re-
cupera històries de persones extraor-
dinàries (els ciclistes més representa-
tius de Picanya) que practiquen una 
activitat aparentment simple (el noble 
esport de la bicicleta) i aconsegueix 
posar les seues imatges en el quadre 
de la història, trencant així la fragilitat 
de la memòria.

El valor de la història local
toMàs sancHis

Ciclisme en la sang.  
Una història del ciclisme a Picanya.
Alfred Ramos
Ajuntament de Picanya, 2007. 
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PassaT i PrEsENT

Antigament les barques amb vela llatina impulsades pel vent eren 
el mitjà de transport tradicional dels pescadors i arrossers de 
l’Albufera. S’utilitzaven per a treballar, servien per a carregar 
pesca, terra i garbes d’arròs. L’aplicació del motor de combustió 

en les barcasses del llac a partir de 1940 marca la decadència de 
la navegació amb vela triangular. No obstant, aquesta ancestral 

forma de velejar comença a recuperar-se a partir de 1988 gràcies 
a les associacions de vela llatina de Silla i Catarroja, les quals 

organitzen regates esportives anuals que han retornat la sinuositat 
de les embarcacions llatines a les aigües de l’Albufera.

Navegació amb vela llatina a l’Albufera

Fo
to

: E
m

ili
 A

lb
a

Principis del segle XX

Fo
to

 c
ed

id
a 

p
er

 J
.S

. R
o

sa
le

n
y

Any 2007


