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Economia insostenible i destrucció 
de l’Horta
José luis Miralles García

suplement de la revista papers de l’horta Núm. 6, primer semestre 2010

Quan els responsables de la revista Papers de l’Horta 
em parlaren de fer aquest escrit, cosa que agraïsc 
i tasca que vaig assumir d’immediat, realment em 
posaren en un dilema personal. S’ha escrit tant i tant 
del tema i s’ha fet tan poc tan poc durant tants i tants 
anys que no és fàcil aportar noves visions més enllà 
del lament. 
L’Horta de València és la representació més fidel d’un 
poble incapaç. Miquel, Miquelet, Micalet..., Horta, hor-
tet, horteta. Ambicions de cartó i suro blanc. Obres 
inacabades, inconcluses mostres d’orgull per als visi-
tants que, en realitat, mostren la pròpia incapacitat. 
La pròpia incapacitat per a reconéixer amb humilitat 
les pròpies limitacions, la pròpia incapacitat de fixar 
reptes possibles i la pròpia incapacitat de finalitzar els 
reptes i convertir-los en base de progrés sostenible.
La incapacitat de reconéixer el valor d’un patrimoni útil 
i que, malgrat la manca de rendibilitat actual de l’agri-
cultura, pot ser necessari en un futur no tan llunyà. La 
contínua destrucció de l’Horta és l’exemple més cruel 
i obvi de desenvolupament insostenible, exemple de 
la substitució d’un recurs extraordinàriament escàs en 
el món i particularment a València i Europa per un pa-
trimoni edificat produït a recer d’un cicle immobiliari 
purament especulatiu promogut irresponsablement 
des de la banca privada i facilitat per la pròpia admi-
nistració i banca pública. Un cicle insostenible que ens 
ha portat a la major crisi econòmica que mai no hem 
tingut, a la desaparició d’una bona part de l’economia 
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Professor del Departament d’Urbanisme. Universitat Politècnica de València

productiva enlluernada pels beneficis immediats de 
l’especulació i a la creença generalitzada que, per a 
millorar, progressar i guanyar diners, no cal treballar ni 
produir coses útils a la societat sinó... només especu-
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No hi ha estat-nació cultural en estat pur. Assistim a un debilitament de l’estat-nació com a referent univer-
sal de la unitat política, la globalització ha incrementat els fluxos humans, les migracions, els intercanvis 

interculturals. Aquests factors desmunten empíricament el principi d’exclusió basat en la diferenciació de la raça. 
No hi ha races humanes, hi ha sols una raça: la Humanitat. L’Horta Sud té aproximadament 445.000 habitants, 
dels quals 36.000 són immigrants. O dit d’una altra manera: la població immigrant està formada per 117 nacio-
nalitats diferents. Els nouvinguts conviuen amb la població autòctona valenciana i amb la població immigrant de 
Castella, Andalusia i Extremadura que vingué a la comarca durant els anys 60 i 70 del segle passat. L’Horta Sud 
és una comarca multicultural. El multiculturalisme és la convivència en un mateix espai de persones amb cultu-
res variades. ¿Aquesta població immigrant amenaça la identitat autòctona, o més aviat l’enriqueix? Sens dubte, 
l’enriqueix; l’enriqueix econòmicament i culturalment. 
Si volem comprendre aquests fluxos culturals, sense prejudicis, cal fomentar la integració, la interculturalitat i la 
comunicació intercultural. És una garantia de pau i d’estabilitat. Europa és cada vegada més multicultural. La inte-
gració significa treballar en els valors d’una democràcia moderna entre la població autòctona i la immigrant, res-
pectant les diverses identitats culturals. Així mateix, la interculturalitat és la dinàmica i les relacions que es donen 
entre aquestes comunitats culturals, i en l’articulació d’aquesta relació juga un paper fonamental la comunicació 
intercultural i els mitjans de comunicació. Així, entenem la comunicació intercultural com la comprensió de l’altre. 
A l’Horta Sud existeix des de 1999 el Centre Comarcal de Serveis Interculturals (CCSI) de la Mancomunitat de 
l’Horta Sud, un centre pioner en l’àmbit estatal en l’atenció a l’immigrant i com a suport tècnic als ajuntaments. 
El CCSI compta amb el Pla d’Integració Social i Convivència Intercultural 2006-2010, que té el doble objectiu 
d’oferir una atenció integral a les persones estrangeres (informació, atenció jurídica, psicosocial i laboral) i d’in-
troduir en tots els àmbits de la vida municipal la perspectiva de la interculturalitat. Tot un bon exemple del que 
s’ha de fer en política d’immigració.
Però des dels ajuntaments, associacions i mitjans de comunicació s’ha de fomentar també –com ho fa el CCSI– la 
integració i la comunicació intercultural. La societat ha d’ajudar a crear un ambient social que promoga el foment 
de la cooperació i l’enteniment entre les diferents cultures. No oblidem que Espanya és un estat plurinacional 
(entenent els espais de les diferents llengües del país) i també un estat multicultural (entenent la població immi-
grant que hi ha vingut i ha aportat noves llengües i cultures diferents). ¿Quines premisses s’han de fomentar per 
a crear les bases d’una intercultural eficient, o més aïna suficient?

1ª.  Prendre consciència de la cultura pròpia. Especialistes en la matèria han comprovat que les persones 
tenen una competència intercultural més elevada quan major és el grau de coneixement propi, d’auto-
consciència col·lectiva. 

2ª.  Conéixer els processos de comunicació, els valors, la mentalitat de les altres cultures. La realitat es cons-
trueix a través del llenguatge, la llengua està lligada a les estructures culturals de cada comunitat. Per 
tant, és important conéixer el llenguatge que construeix els valors, els costums i la mentalitat de cada 
comunitat cultural. 

3ª.  Evitar estereotips, tòpics i generalitzacions. La majoria de vegades coneixem les altres cultures per falses 
imatges o estereotips, que es converteixen en prejudicis i rebuig contra els altres. L’absència de coneixe-
ment de l’altre ens fa utilitzar els estereotips. 

4ª.  Estar alerta contra el xoc cultural, evitant “sorolls culturals mediàtics”. 
5ª.  Crear una comunicació d’igualtat. És a dir, establir una comunicació intercultural en situació d’igualtat de 

condicions. No hem de partir de la premissa que una cultura és superior a qualsevol altra; cal establir un 
diàleg cultural. 

6ª.  Obertura als canvis culturals. Estar oberts i acceptar com una cosa natural l’afluència i la influència de 
noves cultures; acceptar-ho com un enriquiment mutu.

En definitiva, el foment de la interculturalitat pot ajudar a crear un ambient de major tolerància social i de co-
operació entre cultures, que minve la rivalitat i la desconfiança, que fomente l’entesa i el coneixement mutu. 

Immigració, multiculturalisme i 
interculturalitat
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Associatius rep el suport de la Manco-
munitat Intermunicipal de l’Horta Sud, 
de Caixa Popular i dels ajuntaments de 
la comarca.

Publicació d’uNa sèrie de 
QuaderNs Pràctics Per a la 
gestió i orgaNització de les 
associacioNs 
S’ha publicat el primer quadern d’una 
sèrie que pretén ser un instrument 
pràctic que ajude les associacions aco-
llides a la Llei 1/2002 i a la Llei 
14/2008 a estar al dia en la seua 
gestió i organització. Amb aquesta 
publicació, el Centre de Recursos As-
sociatius vol aclarir alguns dubtes que 
les associacions han anat plantejant 

l’objectiu de la formació i de la 
resta d’accions del Centre de Re-

cursos Associatius de la Fundació Hor-
ta Sud és, en paraules del president 
Alfred Domínguez, «l’enfortiment del 
teixit associatiu de la comarca; les as-
sociacions són autèntiques escoles de 
democràcia, un element imprescindible 
per a la convivència i la participació en 
la millora de la nostra comarca». 
Els 22 cursos realitzats versen sobre 
matèries com l’organització i la gestió 
d’associacions, la millora de la comu-
nicació, la creació de blocs, el volun-
tariat, la protecció de dades de caràc-
ter personal, la interculturalitat en les 
associacions o com realitzar projectes, 
entre altres. El Centre de Recursos 

al llarg dels últims mesos a través del 
Servei d’Assessoria o dels cursos de 
formació. També conté una recopila-
ció dels procediments que cal realitzar 
al llarg de la vida de l’associació, amb 
la intenció que siga una guia útil per a 
l’enfortiment de les associacions.

el servei d’assessoria ha re
solt 85 coNsultes
La majoria de les consultes resoltes 
tracten sobre temes procedimentals en 
relació amb la documentació obligatò-
ria de l’associació i les seues relacions 
amb el diversos registres d’associa-
cions, seguides per les realitzades sobre 
temes fiscals i comptables. Les consul-
tes s’han resolt quasi totalment de for-
ma presencial a la seu de la Fundació.

Més de 250 entitats participen 
en els cursos de formació 
de la Fundació Horta Sud

Julio Huerta

474 alumnes han rebut formació, fet que duplica 
la xifra de l’any passat i estableix el rècord de 
participants dels últims 10 anys. 

Acte de lliurament de les ajudes a associacions que fomenten els projectes inte-
rassociatius a l’Horta Sud.
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en Valencià, Guaix-Coordinadora pel 
Valencià de l’Horta Sud i l’associació 
juvenil Reviscola.
La quarta ajuda concedida i dotada 
amb 1.250 euros ha sigut per al pro-
jecte: “Formació per a la integració i la 
inserció de dones immigrants” presen-
tat per Caritas Interparroquial d’Ala-
quàs i SOADI.
La cinquena ajuda, dotada amb 1.250 
euros ha sigut per al projecte “Cerca 
de nuestros mayores” presentat per 
l’Associació de Discapacitats de Tor-
rent, Artic i la Falla Cronista Vicent 
Beguer i Esteve de Torrent.
La sisena ajuda concedida i dotada 
amb 1.500 euros és per a “L’hort eco-
lògic: una alternativa a l’oci, educació 
i recreació del temps lliure” presentat 
per l’associació Animacció, conjunta-
ment amb Scouts Pas de Pi, AMIAR, 
Centre Excursionista, Centre Juvenil, 
tots ells d’Alaquàs, els centres escolars 
del municipi i Intermón i el Grup Scout 
de la Fonteta de Sant Lluís.
La setena ajuda concedida i dota-
da amb 3.000 euros ha sigut per al 
projecte “Escola de ciutadania d’as-
sociacions de l’Horta Sud”, presentat 
per la Fundación Movimiento Ciuda-
dano, Associació de Dones Antares, 
A.V. Barrio San Francisco de Manises, 
Club de Montaña de Manises, Associa-
ció Impuls, Associació Asterisco, C.J. 
l’Amagatall i la Cebollera, Federació de 
Cases de Joventut de la C.V., Associa-
ció d’Esplais Valencians, C.J. Sauquala 
d’Alaquàs, Esplai Mislata, Esplai Omet 
de Picassent.

El Programa «solidaritat internacio
nal» pretén impulsar i enfortir el tei-
xit associatiu de la comarca i, alhora, 
afavorir actuacions solidàries que re-
percutisquen en la millora de la vida 
de països en desenvolupament. Els 
projectes seleccionats en el 2010 es-
tan referits a sectors o activitats orien-
tades al desenvolupament econòmic, 
social o comunitari d’algun país del 
Tercer Món. La convocatòria del 2011 
ja està oberta, i els projectes es po-
den presentar fins a l’1 de novembre 
d’enguany.

altres recursos
A més, el Centre de Recursos Associa-
tius té un buscador de subvencions en 
la seua pàgina web; un butlletí electrò-
nic que informa setmanalment de les 
convocatòries obertes, dels cursos de 
formació, activitats i altres assumptes 
d’interés per a les associacions; la re-
vista Papers Associatius que al 2010 
farà 10 anys d’existència; participa 
i organitza Jornades d’Associacions, 
etc. 

Per a més informació, podeu con-

tactar amb la Fundació Horta Sud, 

al carrer de la Caixa d’Estalvis, nú-

mero 4 de Torrent, o telefonar al  

96 155 32 27.

16.000 euros Per a Projectes 
iNterassociatius i de solida
ritat iNterNacioNal 
Amb la convocatòria de projectes in-
terassociatius, la Fundació i Caixa Po-
pular pretenen incentivar projectes 
rea litzats entre associacions diferents 
per a promoure el treball en xarxa 
a la comarca. A la convocatòria del 
2010 s’han presentat 23 projectes 
interassociatius, en què participaren 
més d’un centenar d’associacions de 
la comarca de l’Horta. L’entrega de 
les ajudes es va realitzar en un acte al 
Castell d’Alaquàs, al qual assistiren un 
centenar de persones. La convocatòria 
del 2011 ja està oberta, i els projectes 
es podran presentar fins a l’1 de no-
vembre d’enguany. 
El president de la Fundació Horta Sud, 
Alfred Domínguez, ha remarcat com 
enguany “han destacat les iniciatives 
interassociatives entre entitats de la 
comarca”, per a eixir, de l’endogàmia 
que pateix aquest col·lectiu. Per la  
seua part, l’alcaldessa d’Alaquàs, Elvira 
García, ha incidit en el fet que “ac cions 
com aquestes reforcen la identitat col-
lectiva i aprofundeixen l’objectiu com-
partit de fer comarca”. 
La primera ajuda, dotada amb 1.000 
euros, ha sigut per al projecte “Veus 
i mans” presentat per la Xarxa Social 
del Parc, Koordinadora de Kol·lectius 
del Park, Kol·lectiu de Joves del Park, 
Plataforma d’Iniciatives Socials, Asso-
ciació de Veïns del Parc-Els Alfalars, 
Associació Les 4 Roses i ACR Utopia 
XXI.
La segona ajuda concedida i dota-
da amb 1.000 euros ha estat per al 
projecte “Encuentro de culturas” pre-
sentat pel Centro Cultural Extremeño 
d’Alaquàs, el Centro Cultural Rociero 
Andaluz i Grup de Ball de Torrent, Aso-
ciación Cultural de Castilla La Mancha 
de Quart de Poblet.
La tercera ajuda, dotada amb 1000 
euros, ha estat per al projecte: “La 
normalització lingüística a l’Horta” 
presentat per Escola Valenciana, La 
Coordinadora pel Valencià de l’Horta 
Nord, l’Associació d’Alumnes, Pares i 
Professors per l’Ensenyament Públic 

La Fundació ha incrementat enguany els 
cursos de formació.

Entrega d’ajudes del Programa Solidari-
tat Internacional.
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Museu Comarcal de l’Horta Sud 
«Josep Ferrís March»
Activitats del primer semestre

de recuperar des del Museu. Fer 
activitats en família, treballar con-
juntament pares i fills, conéixer de 
quina manera es fan les coses, el 
treball que costen, el seu nivell de 
dificultat, mantindre una tradició 
que s’ha heretat generació rere 
generació i que a les persones 
més majors els ha quedat com un 
dels records més tendres que con-
serven de la infantesa, són valors 
que no podem deixar que caiguen 
en l’oblit.

Per això, el taller de catxerulos 
es planteja com una activitat en 
què participen els diferents mem-

enguany, fa 10 anys que el 
Museu va ser inaugurat el 

28 de juny de l’any 2000. Al llarg 
d’aquest temps s’ha consolidat 
com a referent comarcal pel que 
fa a la recuperació i difusió de la 
cultura comarcal en diverses ves-
sants. Des de fa uns anys, s’està 
treballant en la consolidació d’una 
oferta educativa de tallers i altres 
activitats per a centres escolars. 
Un altre segment de públic en què 
es vol introduir l’oferta del Museu 
és el format per les associacions. 
Per això, recentment s’ha editat 
una Guia de servicis del Museu 
adreçada a grups de persones 
adultes, on figura tota la progra-
mació anual de la qual poden 
participar durant la visita. Tot se-
guit donem compte d’algunes de 
les activitats realitzades fins ara i 
de les que hi ha previstes d’ací al 
mes de juny.

Taller de CaTxerulos

El dissabte 29 de març va tindre 
lloc al corral del Museu un taller 
de catxerulos tradicionals. Aques-
ta activitat s’emmarca dins dels 
objectius generals del Museu que 
busquen la recuperació del patri-
moni cultural de la comarca.

Tot i que s’ha mantingut el cos-
tum d’eixir al camp els dies de 
Pasqua a berenar i volar el catxe-
rulo, s’ha perdut la tradició de fer-
lo a casa. Com comenten moltes 
persones grans, sempre s’han ve-
nut catxerulos fets, el que passava 
és que abans moltes famílies no 
tenien diners per a comprar-lo i 
se’l feie n a casa. Afortunadament, 
el panorama socioeconòmic actu-
al ha canviat, i ara la gran majoria 
de les famílies poden permetre’s 
comprar-ne un, però aquest fet 
ha repercutit en la pèrdua d’una 
tradició que considerem molt 
positiva i que ens hem plantejat 

adrià Besó

bres de la família, tal com es feia 
abans, amb la finalitat de treballar 
els valors descrits. Allí, els assis-
tents reben la informació per a fer 
el catxerulo per tal que en enda-
vant siguen ells qui cada any pu-
guen fer-se el catxerulo a casa.

Els materials emprats han estat 
els tradicionals: canyes per a l’es-
tructura, fil de palomar, paper, 
cola de farina per a apegar... Han 
participat vint famílies i ha tingut 
una molt bona acollida. És una 
activitat que es realitza de mane-
ra continuada des de fa tres anys, 
amb una acceptació creixent.

resTauraCió del fons del Museu

Gràcies a una ajuda concedida per 
la Diputació de València per a la 
restauració del Patrimoni Moble, 
s’ha completat la restauració d’un 
conjunt d’eines de boter, ofici que 
es dedicava a la fabricació de to-
nells. Aquesta activitat es trobava 
molt estesa pels pobles de l’inte-

Taller de catxirulos tradicionals.
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na. En finalitzar, el museu organit-
za un sopar faixat al corral. A les 
22.30 h és el concert.

  dijous 3 de juny: “La dona 
en el cant tradicional.” Confe-
rència: Josemi Sánchez. Con-
cert: Teresa Segarra, Empar 
Sanchis, Lluïsa Mompó.

  dijous 10 de juny. “Per un nou 
diàleg entre tradició musical i 
contemporaneïxtat. Conferèn-
cia: Jordi Montesó i Joan Gil. 
Concert: Sitja.

rior de la comarca, on bona part 
de la superfície estava plantada 
de vinyes destinades a l’elabora-
ció del vi. 

ConCerTs a l’andana

Durant un dissabte al mes, l’an-
dana del Museu acull un cicle de 
concerts de formacions de joves 
músics que estudien als conserva-
toris i a les bandes de la comarca. 
Amb aquesta nova iniciativa, el 
Museu obri les portes a una ma-
nifestació cultural arrelada i viva a 
la comarca com és la música, que 
troba la manifestació més popular 
en les bandes i societats musicals 
que estan presents a tots els po-
bles. La programació d’aquest 
curs es tanca amb el concert del 
dia 8 de maig. 

CiCle  
«la MeMòria de la seda»

Per quart any consecutiu, el Mu-
seu organitza aquesta activitat 
durant la primera quinzena de 
maig. A cada xiquet i xiqueta que 
ens visita l’obsequiem amb una 
caixeta de cucs criats al Museu. 
Com a novetat podem trobar un 
tram d’andana sedera que va co-
mençar a construir-se l’any passat 
i s’ha finalitzat enguany amb tots 
els seus detalls que expliquen 
com funciona.

CelebraCió del  
dia inTernaCional dels Museus

El dia 15 de maig celebrem el Dia 
Internacional dels Museus amb 
un itinerari a peu pel paisatge 
d’horta, en el qual podrem co-
néixer alguns dels seus elements 
característics com ara la xarxa de 
regadiu i les alqueries. 

CiCle  
«MúsiCa al Museu»

Per seté any consecutiu, el Mu-
seu organitza aquest cicle durant 
els tres primers dijous del mes de 
juny, per tal de difondre la música 
valenciana de tradició oral. Cada 
sessió consta de dues parts: una 
conferència a les 20.15 hores i un 
concert a les 22.30, precedit d’un 
sopar faixat al corral del Museu. 
L’activitat comença a les 20.15 ho-
res amb una conferència a l’anda-

  dijous 17 de juny: “La jota va-
lenciana.” Conferència: Fermín 
Pardo. Bureo: Fermín Pardo i 
Cantares Viejos. 

Podeu consultar la programació 
del museu a www.museuhorta-
sud.com/activitats.html.

Si voleu rebre informació pun-
tual de les activitats del museu 
per correu electrònic escriviu a 
difusio@museuhortasud.com.

Concerts musicals a l’andana del Museu.
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FátiMa Koudsi

la situació econòmica és ara com 
ara una de les nostres preocupa-

cions principals tal com indiquen diver-
sos estudis que durant els últims me-
sos s’han desenvolupat al nostre país i 
que s’han publicat en diversos mitjans 
de comunicació. De fet, un sondeig 
rea litzat de manera conjunta per Ipsos 
i Reuters entre 24.000 persones de 23 
països, mostra que Espanya és un dels 
països amb la percepció més negativa 
sobre l’evolució de la crisi financera. 
Només el 10% dels seus ciutadans 
considera que la situació actual és “bo-
na”, enfront del 90% que la qualifica 
de “roïna”. Tanmateix, aquest informe 
també indica que el 70% dels espa-
nyols es mostra preocupat pel futur de 
l’economia del país, enfront del 30% 
que expressa la seua confiança que les 
coses milloren en els pròxims mesos. 
La confiança dels espanyols avança 
així tres punts des de l’anterior estudi.
Aquesta preocupació per l’evolució de 
l’economia també ha sigut motiu de 

preocupació entre els veïns i veïnes 
de l’Horta Sud. Amb més de 470.000 
habitants, els municipis de la comarca 
han assistit també a un descens en la 
taxa d’ocupació activa i al tancament 
de comerços i establiments durant els 
últims mesos. 
La Fundació La Caixa ha publicat re-
centment el seu Anuari d’Indicadors 
Econòmics, que recull dades referides 
a l’any 2008. En aquest document 
s’indica que en l’àmbit de la comarca 
de l’Horta Sud, les localitats amb un 
percentatge de població menor en si-

tuació de desocupació són Alcàsser, 
Massanassa i Picanya, ja que en cap 
d’elles la taxa de desocupació arriba 
al 5% de la població. No obstant això, 
dels vint municipis que formen part 
d’aquesta comarca Alaquàs, Aldaia, 
Manises, Quart de Poblet, Silla i Xirive-
lla superen, segons les dades oferides 
per La Caixa, el percentatge del 6% de 
desocupació entre els seus ciutadans. 
Respecte del volum de negoci referit 
a l’activitat industrial, només en tres 
dels vint municipis que formen part de 
la comarca (Manises, Sedaví i Xirivella) 

Un sondeig mostra 
que Espanya és un 
dels països amb 
la percepció més 
negativa sobre 
l’evolució de la crisi 
financera. 

L’activitat industrial i comercial 
de l’Horta Sud ha crescut en 
el període 2003-2008

Àrea industrial i de serveis de l’Horta Sud.

Fira del Comerç d’Aldaia.Mercat tradicional.
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s’arrepleguen dades negatives quant a 
la variació en l’activitat industrial. La 
majoria de poblacions han registrat un 
increment positiu en l’increment de les 
seues xifres de negoci industrial des de 
l’any 2003 fins a l’any 2008, tal com 
indica l’Anuari Econòmic de La Caixa. 
Quant a xifres de variació en activitats 
comercials majoristes i detallistes en 
el període comprés entre l’any 2003 
i el 2008, únicament la localitat de 
Benetússer ha patit un descens en el 
nombre d’empreses tant en una com 
en una altra modalitat de negoci. La 
resta de localitats ofereixen un incre-
ment en tots dos sectors econòmics o 
un lleuger descens quant a l’activitat 
comercial de caràcter majorista, com 
és el cas d’Aldaia, Mislata, Sedaví o 
Xirivella. 
Aquestes taules arrepleguen dades 
econòmiques dels vint municipis que 
formen part de la comarca de l’Horta 
Sud, i mostren la situació industrial i 
comercial de cada un d’ells a finals de 
l’any 2008. 

aCtIVItat CoMerCIal a l’Horta sUd

Municipi
Activitat comercial 

majorista
Activitat comercial 

minorista
Índex comercial Índex activitat econòmica

Alaquàs 156 779 74 43

Albal 67 244 27 22

Alcàsser 45 124 16 14

Aldaia 196 766 108 90

Alfafar 46 419 52 24

Benetússer 25 235 14 12

Beniparrell 121 60 25 26

Catarroja 214 520 79 42

Manises 247 625 95 49

Massanassa 87 141 22 15

Mislata 97 788 57 37

Paiporta 111 434 42 25

Picanya 117 201 28 17

Picassent 92 441 42 27

Quart de poblet 233 443 73 84

Sedaví 54 219 21 12

Silla 133 504 49 39

Torrent 206 1225 115 90

Xirivella 96 531 66 30

Font: Anuari Econòmic 2010. Fundació La Caixa. 

aCtIVItat INdUstrIal a l’Horta sUd

Municipi
Activitat industrial  

(indústria i construcció)
Variació activitats 

industrials 03-08 (%)
Índex industrial

Alaquàs 640 2,7 59

Albal 361 0,8 31

Alcàsser 204 -4,2 24

Aldaia 774 1,4 179

Alfafar 316 7,8 14

Benetússer 242 8,5 6

Beniparrell 368 4,8 50

Catarroja 523 -0,8 52

Manises 624 -14,0 47

Massanassa 216 -7,3 16

Mislata 399 -8,9 33

Paiporta 408 6,5 26

Picanya 154 6,2 19

Picassent 313 -6,3 34

Quart de Poblet 602 5,8 163

Sedaví 170 -16,3 7

Silla 450 2,5 64

Torrent 1.230 10,7 84

Xirivella 342 -11,6 21
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La Mancomunitat de l’Horta 
Sud celebra el desé aniversari 
del Centre Comarcal de Serveis 
Interculturals

FátiMa Koudsi

el Centre exerceix les seues fun-
cions a l’Horta Sud des de l’any 

1999, i els resultats obtinguts han si-
gut molt positius per a tot el conjunt de 
la societat que resideix o treballa en 
aquesta comarca.Ara compta amb dos 
nous programes de treball: Participa 
i Reagrupa, orientats a treballar amb 
menors i adolescents i amb el col-
lectiu femení immigrant de la comarca.

Durant l’any 2009, el Centre Comarcal 
de Serveis Interculturals de la Man-
comunitat de l’Horta Sud ha realitzat 
més de 10.700 atencions. És un cen-
tre pioner a escala estatal en l’atenció 
especialitzada a persones immigrants. 
El Centre Comarcal ofereix assistència 
jurídica, mediació cultural i serveis de 
traducció i interpretació. Així mateix, 
desenvolupa de forma anual diverses 

campanyes de sensibilització en cen-
tres educatius, juvenils i associatius 
en què participen de forma activa 
persones immigrants i la resta de veïns 
i veïnes de la comarca. El seu àmbit 
d’actuació engloba tota l’àrea de po-
blació de la comarca de l’Horta Sud, 
amb més de 450.000 habitants, dels 
quals un 9,5% són estrangers. 
Aquestes 10.700 atencions es realit-
zaren de forma directa al centre ma-
teix, a través de la línia telefònica, per 
mitjà de la participació en campanyes 
de sensibilització o mediació intercul-
tural o gràcies al servei d’acompanya-
ment oferit pel Centre Comarcal.
Ara el Centre Comarcal de Serveis 
Interculturals ha posat en marxa dos 
nous programes de treball que comp-
ten amb la subvenció del Ministeri de 
Treball i Immigració i amb el suport del 
Fons Europeu per a la Integració.

El CCSI és un centre pioner en l’àmbit estatal en l’atenció 
a l’immigrant i com a suport tècnic als ajuntaments. 
Des de l’any 2000 el CCSI ha atés a més de 12.000 
persones de forma individual i ha organitzat tallers on 
han participat més de 15.000 persones. En 2010 el 
CCSI ha posat en marxa dos nous programes d’atenció 
a immigrants centrats en la reagrupació familiar i en la 
promoció dels immirants en activitats associatives.

La Setmana Intercultural del CCSI uneix cada any persones de difererents cultures 
residents a l’Horta Sud.
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Nous Programes 
Un d’ells és el Programa Reagrupa, 
que dirigeix l’atenció a les persones 
immigrants, sobretot menors, jóvens 
i dones en procés de reagrupació fa-
miliar. Durant els pròxims mesos, el 
programa durà a terme activitats com 
ara assessorament jurídic en matèria 
d’estrangeria –dirigit tant a particulars 
com a personal tècnic dels municipis 
que formen part de la Mancomunitat–, 
així com serveis de mediació lingüística 
en àrab, francés, rus i ucraïnés i forma-
ció en cultures d’acollida i sensibilitza-
ció a la població en general.
D’altra banda, el Centre Comarcal ha 
posat també en funcionament el Pro-
grama Participa. El seu objectiu és 
promoure la participació de la ciutada-
nia en les activitats municipals i asso-
ciatives de la comarca oferint recursos 
per a la integració intercultural a través 
d’un servei especialitzat d’informació, 
difusió, assessorament i formació. Ta-
llers, xarrades i cursos caracteritzaran 
en part aquest treball, orientats tant a 
les persones immigrants com a la po-
blació en general.

Pla comarcal d’iNtegració 
social 
Potenciar la interculturalitat i la inte-
gració de les persones immigrants a 
la comarca és una de les principals 
línies de treball desenvolupades per 
la Mancomunitat. Una prova d’això va 
ser la posada en marxa l’any 2006 del 
Pla Comarcal d’Integració Social i Con-
vivència Intercultural de l’Horta Sud 
gestionat pel Centre Comarcal de Ser-
veis Interculturals. El seu objectiu és 
promoure el diàleg entre les diverses 
cultures en un pla de reconeixement 
recíproc i respecte envers la diversitat 
de creences i valors en una societat 
oberta, plural i democràtica. Aquest 
Pla Comarcal desenvolupa la seua po-
lítica de treball a partir d’estratègies 
transversals que impliquen les diver-
ses àrees de les administracions locals 
i comarcals, així com altres actors 
socials i institucions que treballen als 
municipis. 

Activitats per a immigrants organizades 
per la Mancomunitat de l’Horta Sud.

PartICIPaCIó de PersoNes IMMIgraNts eN les assoCIaCIoNs  
de la CoMarCa

Programa Participa. Programa que promou la participació de persones immi-
grants en el teixit associatiu de la comarca i que ofereix recursos per a la partici-
pació ciutadana. 
Què ofereix?

  Informació i assessorament associatiu a: immigrants, associacions i associa-
cions d’immigrants.
  Recursos participatius i associatius per a la comarca.

·  Programes formatius: cursos i seminaris per a voluntaris, tècnics i associa-
cions interessades en la participació intercultural, tallers de sensibilització 
intercultural per a associacions, entitats i centres educatius, suport en ne-
cessitats formatives específiques.

·  Disseny i elaboració d’activitats associatives i participació i suport a fires, 
fòrums, jornades, activitats de sensibilització i difusió. 

  Servei de difusió d’activitats/agenda associativa en xarxa

Programa reagrupa. Programa que dirigeix l’atenció a les persones immigrants, 
sobretot menors, jóvens i dones en procés de reagrupació familiar, i a l’adquisició 
dels coneixements suficients de la societat d’acollida. 
Què ofereix?

  Assessorament jurídic en matèria d’estrangeria a qualsevol persona o insti-
tució interessada.
  Assessorament i formació jurídica en matèria d’estrangeria al personal tèc-
nic.
  Mediació lingüística en àrab, francés, rus i ucraïnés entre població nouvin-
guda i professionals.

  Acollida i acostament de la població immigrant en procés de reagrupació a 
la seua nova societat.
  Formació en cultures d’acollida i d’origen a població immigrant i personal 
tècnic.

  Mediació i sensibilització intercultural a la població en general. 



soCioComuNitari

12

Massanassa acull la Trobada 
d’Escoles en Valencià de l’Horta Sud

toMàs sancHis

des del seu naixement, ara fa 25 
anys, les Trobades d’Escoles en 

Valencià són el moviment de dignifi-
cació i reivindicació de l’escolarització 
en la nostra llengua més massiu de 
redreçament lingüístic i cultural. “Cap 
a un futur en valencià”: aquest ha es-
tat el lema de la Trobada d’Escoles 
en Valencià de l’Horta Sud, realitzada 
a Massanassa el passat 8 de maig. La 
Trobada ha estat organitzada pel Col-
lectiu Guaix, entitat presidida per Vi-
cent Moreno, la qual està integrada en 
Escola Valenciana Federació d’Associa-
cions per la Llengua. El cartell i el lema 
guanyadors d’enguany corresponen al 
Col·legi Públic Orba d’Alfafar.
El bon oratge va acompanyar l’acte, 
que començà amb una cercavila en 
què van participar al voltant de 90 
col·legis de la comarca acompanyats 
per diverses bandes de música. Majors 
i menuts van poder participar en més 
de 90 tallers de manualitats. 

És la primera vegada que un municipi 
de l’Horta Sud governat pel Partit Po-
pular acull la Trobada, que ha comptat 
amb la col·laboració de l’ajuntament i 
de les associacions de Massanassa de 
Dones Progressistes, Centre Instructiu 
Musical, les falles l’Alqueria i Diven-
dres, Festa del Corpus, Festers del Car-
rer Sant Miquel, la Colla El Parotet, la 
Penya El Carro i les AMPA de l’Escola 
Pública Ausiàs March i Lluís Vives i de 
l’IES Massanassa. 
La Trobada reivindicà el valencià a les 
escoles. De fet, la demanda a l’Hor-
ta Sud és més alta que l’oferta de la 
Conselleria d’Educació, fet que obliga 
molts alumnes a triar línia en castellà. 
Hi ha centres que demanen ensenya-
ment en valencià i que tenen els re-
quisits necessaris, però la Conselleria 
no els ho concedeix. Alguns d’aquests 
casos són els col·legis Lluís Vives de 
Silla, el Jaume I d’Alcàsser i el Sant 
Cristòfor de Picassent.

el cas del saNt cristòfor
El cas del col·legi parroquial Sant Cris-
tòfor de Picassent és un exemple més 
de l’antivalencianisme del Consell. La 
Conselleria ha prohibit al centre impar-
tir les classes en valencià, tot al·legant 
que perjudicaria “l’equilibri bilingüe” 
de la població. La prohibició ha arribat 
més d’un any després d’haver formulat 
la sol·licitud, que es féu en març de 
2009, arran de la demanda existent 
entre els pares i mares, i després de 

l’enviament de nombrosos escrits tant 
des del col·legi afectat com del Con-
sell Escolar Municipal. 
El Sant Cristòfor, amb dues línies en 
castellà, pretenia matricular en valen-
cià l’alumnat de tres anys d’una de 
les línies per al curs 2009-2010. Però 
la Conselleria, fent gala d’un increïble 
argument d’autoodi, ho ha denegat fi-
nalment. Davant d’aquests fets, l’Ajun-
tament de Picassent ha expressat el 
seu malestar i ha aprovat una moció 
en què demana a la Generalitat que 
reconsidere la seua decisió i autorit-
ze la implantació del valencià al Sant 
Cristòfor. 

Més de 18.000 persones de 90 col·legis de l’Horta 
Sud reivindiquen una major oferta d’ensenyament 
en valencià en una jornada lúdica i participativa.

Cartell de la Trobada de 2010.

Escoles participants en la Trobada de 
Massanassa.
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Entrevista a 
José Manuel Almerich Iborra

ana María crespo roca

José Manuel Almerich (Torrent, 1963) és llicenciat en 
Geografia i Història per la Universitat de València.  
Ha escrit una vintena de llibres centrats en el patrimoni 
cultural i mediambiental de la Comunitat Valenciana, 
alguns dels quals han estat guardonats, com ara Espais 
naturals valencians, que va rebre el premi al millor llibre 
en valencià atorgat per la Generalitat Valenciana. Entre 
altres reconeixements que ha obtingut figura també el 
premi «Piña Verde» de l’Asociación para Defensa de 
la Naturaleza de Enguera (ADENE), que reconeix els 
esforços per defensar el medi ambient. 

almerich ha estat també guionista 
i presentador de la sèrie de Te-

levisió Valenciana “Planeta bicicleta”. 
És el director de l’Institut Valencià 
d’Excursionisme i Natura (IVEN), guia 
organitzador d’activitats del Centre Ex-
cursionista de València i també impar-
teix conferències i cursos sobre espais 
naturals i fotografia de natura a la Uni-
versitat de València. 
La seua activitat es pot seguir a la xar-
xa, al seu bloc personal http://blocs.

mesvilaweb.cat/bloc/2081. A més, una 
relació completa de les seues obres 
es pot consultar a http://almerich.
blogspot.com/. 
Vosté ha centrat la seua activitat en 
el medi ambient de la Comunitat Va-
lenciana, però també ha escrit sobre 
etnografia. Prefereix descriure pai-
satges o costums de les persones?
Va tot junt, perquè el paisatge de la 
Comunitat és un paisatge creat per 
l’ésser humà, és un paisatge cultural. 

És difícil entendre el territori si no en-
tenem el paper dels pobladors al llarg 
de la història i els costums i, sobretot, 
el poblament de tota la zona interior, 
que és la que més he treballat. 
Com considera que ha sigut, i són, les 
relacions entre les persones i el medi 
a la Comunitat?
El que hi ha és un mite. Sempre s’ha dit 
que l’ésser humà ha viscut en perfecte 
equilibri amb el medi. Això no és cert, 
és una falsedat. Des del moment que 
descobreix que plantant unes llavors 
pot tindre unes plantes de les quals 
nodrir-se, aleshores ja comença una in-
tervenció en el paisatge. Eixe equilibri, 
que sí que existeix en un primer mo-
ment, a mesura que la població va evo-
lucionant es va trencant a poc a poc. 
De tota manera, fins a pràcticament la 
darreria del segle XVIII més o menys, 
l’ocupació de la muntanya i de l’interi-
or es manté prou equilibrada. A partir 
d’eixe moment, comença una ocupació 
molt intensa pel boom demogràfic, i a 
principis del segle XX fou quan s’aban-
calen les muntanyes fins a l’impossible, 
la tala els boscos que queden –perquè 
a l’edat mitjana ja se n’havien talat 

José Manuel Almerich: 
“El Pla d’Acció 
Territorial per a la 
protecció de l’Horta  
és necessari, encara 
que arriba tard”.

José Manuel Almerich Iborra.
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molts–, es potencia la pràctica de la 
ramaderia... i aleshores les muntanyes 
arribaren al seu punt més delicat. Pos-
teriorment s’ha produït un despobla-
ment, i la natura es torna a recuperar, 
encara que després de tants segles de 
pressió humana sobre el medi és difícil 
que tornen a l’estat primigeni. Pensa 
que únicament el 2% del territori es 
pot considerar com a pur, com a intac-
te. L’altre 98% està alterat per l’acció 
antròpica. Paratges que ens poden 
semblar naturals, com les pinades de 
la Serrania, el massís del Caroig... són 
i estan perquè ens ha interessat que 
estiguen. És a dir, s’han potenciat eixes 
espècies perquè ens han proporcio-
nat algun profit. La vegetació natural 
coincideix amb la vegetació cultural, 
que l’ésser humà ha potenciat. El que 
tracte de dir és que el territori valencià 
està profundament humanitzat, des del 
primer moment. 
I en el cas concret de la comarca de 
l’Horta, com veu el seu present i futur 
pel que fa al medi ambient?
És difícil... El 2003 vaig publicar amb 
Francesc Jarque un llibre molt bonic 
sobre l’horta. Un primer títol que pro-
posàrem va ser L’horta que ens que-

da. Més tard l’anomenaren La terra, 
l’aigua, l’home: l’Horta de València. El 
que tractàvem era de dignificar el que 
ens quedava de l’horta, que també és 
un paisatge cultural, humanitzat i crea t 
per la mà humana. El que passa és 
que són tants segles de modificació... 
des de pràcticament l’època romana 
fins a l’actualitat, per exemple amb 
una potenciació del regadiu molt gran 
a l’època musulmana. Eixe paisatge 
que pensem que és natural, no ho és, 
perquè l’home hi ha intervingut des 
de sempre. Si volem parlar d’allò que 
queda d’eixe paisatge primigeni, de 
què pot quedar si l’home no hi hague-
ra intervingut, hauríem d’anar-nos-en, 
per exemple, a algunes muntanyes 
de Picassent, i en el cas de Torrent 
al Clot de Bailon. I, per descomptat, 
l’Albufera de València. Torrent té més 
terme municipal amb llocs en un estat 
acceptable de conservació, acceptable 
entre cometes. La resta està profunda-
ment alterat. 
Què opina del Pla d’Acció Territorial 
(PAT) per a la protecció de l’Horta?
És necessari, encara que arriba tard. 
En aquest cas, pensa que en desapa-
réixer l’horta de València pel creixe-

José Manuel Almerich en la presentació del seu llibre Els rius, camins d’aigua i de 
vida.

Altres dos llibres escrit per Almerich.

«El paisatge de la 
Comunitat és un 
paisatge cultural creat 
per l’ésser humà.  
És difícil entendre el 
territori si no entenem 
el paper dels pobladors 
al llarg de la història»
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ment urbanístic, que no discutirem ara 
si ha sigut bo, el que està clar és que 
les obres d’infraestructures, carrete-
res, les obres ferroviàries, la mateixa 
universitat, centres comercials, els hos-
pitals... tot s’ha fet guanyant terreny a 
l’horta, i aquesta horta s’ha desplaçat 
cap a l’interior. I això ha alterat també 
l’equilibri de les zones limítrofes. On 
no arribava a regar-se amb les sé-
quies del Túria, es potencià un regadiu 
de forma artificial amb els pous, de 
manera que tot això també altera el 
paisatge i hi predomina un conreu de 
tarongers, amb sobreexplotació dels 
aqüífers i tota la problemàtica que això 
comporta. 
Hi ha alguna manera d’harmonitzar 
la conservació del territori i les ne-
cessitats urbanístiques? Fa poc hem 
viscut un apogeu de construcció...
La veritat és que la construcció ha 
sigut més especulativa que necessà-
ria. La prova està en la quantitat de 
vivendes que s’han quedat per vendre 
en diverses zones, com a Torrent o a 
la zona del Parc Central, la qual cosa 
vol dir que no hi havia una necessitat 
social d’eixes vivendes; era un interés 
purament especulatiu. Harmonitzar-ho 
sempre és difícil. Jo sempre dic, enca-
ra que parega una contradicció, que 
de vegades, si les ciutats cresqueren 
en altura no ens hauríem menjat tanta 
horta. Totes les vivendes unifamiliars, 
que semblen més integrades, es men-
gen molt més territori que una cons-
trucció en altura, on els serveis es con-
centren més. L’horta s’hauria quedat 
com a referent i també com a motor 
econòmic. L’horta sempre ha canviat 
de color, segons la temporada es plan-
tava un tipus de productes o altres, el 
que passa és que quan es cimenta no 
és que canvie de color, és que s’eradi-
ca. Ja no es pot revertir. 
Com es podria fer rendible aquesta 
horta que queda?
És un tema que jo deixaria més en 
mans de tècnics i persones més pre-
parades que no jo, enginyers, arqui-
tectes... però probablement es podria 
convertir l’horta en un jardí urbà, o 
mantindre eixa economia que mai no 

pot ser competitiva però que és rendi-
ble socialment. De vegades, la rendibi-
litat no és econòmica, sinó social, com 
en el cas de mantindre els boscos. En 
el cas de l’horta, el que està clar és 
que si la protegeixes o obligues el llau-
rador que continue conreant-la, l’has 
de compensar d’alguna manera. Fins 
ara el llaurador, el que ha volgut, i el 
que vol, és que li arribe l’expropiació 
i que li la paguen ben pagada, i poder 
donar un pis a cada fill o pagar els seus 
estudis. Eixir de la pobresa. No podem 
exigir al llaurador que pague amb els 
seus recursos un bé que és d’interés 
social. Això hauria de ser un compro-
mís per part de les administracions: si 
volem conservar l’horta, ha de ser amb 
un cost social que tots hem d’assumir. 
S’ha d’harmonitzar, però també s’ha 
de compensar els pocs llauradors que 
queden. 
Hi havia alguna iniciativa de cultius 
ecològics a l’Horta...
Eixe és un tema també interessant. 
Nosaltres sabem que de menuts men-
jàvem unes taronges, uns encisams, 
unes tomates... amb un sabor que hui 
és difícil de trobar. Es fa tot en hiverna-
cles... Potenciar el cultiu ecològic, amb 
denominació d’origen, recuperar eixe 
sabor de la infantesa també podria ser 
una manera de rescatar la rendibilitat 
de l’Horta de València. 

Hem parlat de la muntanya i de l’hor-
ta, però no hem parlat de la costa...
La costa és un fet totalment dramà-
tic... De 485 quilòmetres de costa, 
sense urbanitzar en deuen quedar uns 
30. És difícil de pair que tot el nostre 
litoral haja sucumbit. La crisi econòmi-
ca en aquests casos actua a favor de 
la natura, perquè evita que es continue 
especulant, però el que s’ha fet fins 
ara és irreversible. Afortunadament, 
els 30 que queden estan protegits, 
en parcs naturals com la serra d’Irta, 
el parc de Cabanes, algunes marjals 
properes a la mar, o la Serra Gelada 
entre Benidorm i l’Albir. Algun raconet 
a les Salines de Santa Pola i poc més. 
És una necessitat com a poble i com 
a societat conservar i mantindre en 
el seu estat original eixes franges que 
queden perquè els nostres fills puguen 
veure com era el nostre litoral abans 
de la urbanització. 
També es irreversible...
Per descomptat! El tema és molt com-
plicat, per a aplicar la llei de costes. 
Hi ha gent que té una sèrie de conces-
sions... És un tema legalment complex 
i difícil d’aplicar. Hi entren molts condi-
cionants polítics. Si són decisions pre-
ses pel Govern central, ací es rebutgen, 
i si d’adopten ací el Govern central les 
rebutja. És una dinàmica i una situació 
lamentable. 

José Manuel Almerich.

«És un mite que l’ésser 
humà haja viscut 
sempre en perfecte 
equilibri amb el medi»

«Eixe paisatge que 
pensem que és natural, 
no ho és, perquè l’ésser 
humà hi ha intervingut 
des de sempre»
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ezequiel castellano

La premsa en valencià s’organitza 
al voltant de l’APPV

la presentació de l’APPV tingué lloc 
el 22 d’abril passat a la Societat 

Coral El Micalet de València. L’acte va 
tindre tres parts diferenciades. La pri-
mera va consistir en la presentació de 
l’APPV i els seus objectius de la mà del 
president de l’entitat, Francesc Martí-
nez, director de Papers de l’Horta. En 
la segona, es va presentar un decàleg 
de propostes per a la millora de la co-
municació en la nostra llengua. I en la 
tercera es va fer pública l’aparició del 
treball d’investigació Periodisme con-
tra les cordes. El valencià en els mit-
jans de comunicació, del periodista i 
professor de la Universitat de València 
Francesc Martínez. 
Es tracta d’un assaig que actua a tall 
de llibre blanc de la comunicació va-
lenciana, a falta d’un treball semblant 
per part de la Generalitat Valenciana. 
El llibre fa un repàs històric dels mit-
jans en valencià i analitza la situació 
actual de la premsa, ràdio, televisió i 
diaris digitals en la llengua del país, tot 
proposant actuacions de millora i fent 

una comparació de l’estat de la qüestió 
amb altres comunitats autònomes amb 
llengua pròpia com les Illes Ba lears, 
Catalunya, Galícia i el País Basc. El lli-
bre inclou també un catàleg amb 170 
mitjans en valencià.
Aquest llibre ha estat editat per De-
nes Editorial i ha comptat amb la col-
laboració de l’Associació Catalana 
de Premsa Comarcal, l’Associació de 

Publicacions Periòdiques en Català, la 
Unió de Periodistes Valencians, l’As-
sociació Ciutadania i Comunicació de 
València i la Xarxa d’Emissores Muni-
cipals Valencianes. El president de l’As-
sociació Catalana de Premsa Comar-
cal, Estanis Alcover, va assistir a l’acte 
de presentació de l’APPV i va donar 
suport a la nova associació valenciana.
Quant al full de ruta de l’APPV, ha que-

Al mes d’abril es va 
presentar a València 
l’Associació de 
Publicacions Periòdiques 
Valencianes (APPV), 
una nova associació que 
acull més de cinquanta 
publicacions periòdiques 
escrites en valencià, 
entre les quals figuren les 
revistes Papers de l’Horta 
i Papers Associatius de 
l’Horta Sud, editades per la 
Fundació Horta Sud.

els objeCtIUs de l’aPPV 

   La defensa i foment dels interessos economicosocials de les publicacions 
periòdiques valencianes.

   La prestació de serveis i infraestructures de suport per als seus associats.

   La recerca i gestió de recursos publicitaris.

   La divulgació i promoció pública de les publicacions en valencià.

   La formació professional contínua dels associats i del seu personal.

   Representar els associats davant l’Administració i altres entitats.

   Promoure iniciatives legislatives i administratives en benefici de l’ús social 
del valencià i de la premsa local i comarcal i especialitzada.

   Promoure i donar suport a la constitució, consolidació i interrelació d’editors 
i empreses periodístiques en la llengua pròpia.

   La contribució a la consolidació d’un espai de comunicació del País Valencià i 
de tot l’àmbit lingüístic de llengua catalana.

Constitució de l’APPV el passat 10 d’abril a València.
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dat clar que els mitjans de comunicació 
en valencià han d’enfrontar-se diària-
ment a la competència desigual dels 
mitjans en castellà, que disposen de 
majors expectatives de mercat. Pas-
sats més de vint-i-cinc anys de l’apro-
vació de la Llei d’Ús i Ensenyament del 
Valencià, és encara marginal la presèn-
cia d’aquesta llengua en els mitjans. El 
periodisme en valencià viu contra les 
cordes de la inanició, és un sector fe-
ble i minoritzat. D’aquesta manera, ha 
estat presentat un decàleg que susten-
ta l’opinió d’aquesta nova associació, 
que permetria impulsar els mitjans de 
comunicació en valencià. Així, doncs, 
aquest decàleg se substancia en:

1.  Promoure iniciatives legislatives i 
administratives en benefici de l’ús 
social del valencià i de la premsa 
local i comarcal i especialitzada.

2.  Desenvolupar una veritable política 
nacional de comunicació des de la 
Generalitat.

3.  Fomentar la producció audiovi sual 
valenciana mitjançant la creació 
d’un Institut Valencià d’Indústries 
Culturals i d’un Consell de l’Audiovi-
sual Valencià.

4.  Potenciar el valencià en els mitjans 
de comunicació privats mitjançant 
polítiques públiques de subvencions 
desenvolupades des de la Generali-
tat i Diputacions.

5.  Potenciar i consolidar xarxes d’emis-
sores públiques locals de ràdio, te-
levisió i portals web i cibermitjans 
en valencià.

6.  Garantir la reciprocitat de totes les 
cadenes autonòmiques de ràdio i 
televisió autonòmiques de les Illes 
Balears, Catalunya i el País Valen-
cià.

priMerA JuntA de GoVern de l’AssociAció de publicAcions periòdiques VAlenciAnes 
(elegida per l’assemblea de l’AppV el 10 d’abril de 2010 a la redacció de Saó)

revista que representa/lloc d’edició

president

President: Francesc Martínez i Sanchis Papers de l’Horta (Torrent) i Saó (València)

Vicepresidents

Francesc Cardells El Cresol (Meliana)

Tomàs Gorría i Ortega Eines (València)

Vicent Gregori i Bertomeu Quinzedies (la Safor)

Maria Lapiedra i Benavent Silenci (Torrent)

Jordi Orts www.alcoidigital.com  (Alcoi)

secretari

Ezequiel Castellano i Moreno www.elpunt.cat

trresorer

Ximo Ureña i Montes www.cronicaopinio.blogspot.com (Ontinyent)  
Antic setmanari Crònica

Vocals

Toni Gisbert El Temps (València)

Presentació Sena i Ferrer Saó (València)

Sergi Pitarch www.linformatiu.com (València)

Joan Escrivà i Torres Camacuc (Paiporta)

Vicent Olmos i Tamarit Revistes Afers, El Contemporani, Fonaments i  
Segle XX (Catarroja)

Francesc Puig i Ferrer Setmanari Notícies i diari digital 
www.comarquesnord.cat (Morella)

Virgínia Rabal i Miras Agenda Urbana (València)

Manolo Sanchis Cendra (València)

7.  Que la Generalitat Valenciana fixe 
uns criteris jurídics i polítics clars 
(amb legislació i reglaments) per tal 
d’evitar que continue augmentant la 
dependència mediàtica en castellà.

8.  Crear un observatori de mitjans 
amb el suport de la Generalitat, 
universitats valencianes, associa-
cions de mitjans de comunicació, 
empreses privades i associacions 
professio nals de periodistes.

9.  Establir una llengua oral normativa, 
un estàndard del valencià oral en 
RTVV i en el sector de la ràdio i te-
levisió local i comarcal en valencià.

10.  Elaboració d’un pla autonòmic de 
la televisió digital terrestre local i 
autonòmica per a reorientar 
a quest sector cap a projectes co-
municatius compromesos amb la 
identitat cultural valenciana i la 
llengua. 
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des de l’edat mitjana, nombroses 
referències parlen del cultiu del 

taronger en terres valencianes, el qual 
tenia un caràcter ornamental o es feia 
a petita escala per a destinar la seua 
producció a l’autoconsum. Però, tal 
com ens relata mossén Cavanilles, cap 
a la dècada dels anys vuitanta del se-
gle XVIII el taronger començà a plantar-
se com a cultiu comercial a Carcaixent, 
als horts de les partides de les Basses 
i la Vilella, amb considerables benefi-
cis econòmics. Una dècades després, 
aquesta iniciativa es va reproduir a les 
terres del nord, a la Plana. A poc a poc, 
el taronger va anar estenent-se per 
ambdues comarques. Però l’embranzi-
da definitiva del cultiu es materialitzà 
a partir de 1880 per la confluència 
d’una sèrie de factors, entre els quals 
destaquen les inversions agràries de la 
burgesia valenciana, l’aplicació de la 

màquina de vapor per a l’elevació de 
l’aigua subterrània, la millora de les 
comunicacions –fonamentalment ports 
i línies de ferrocarril– que facilitaren la 
comercialització dels fruits a gran esca-
la i la difusió dels coneixements agro-
nòmics relacionats amb el taronger des 
dels estaments burgesos fins a la base 
del llaurador local. Així, fins al 1930, 
quan es tanca aquesta segona etapa 

d’expansió, el taronger s’estén per to-
ta la franja litoral del golf de València 
compresa entre la Plana de Castelló i la 
Safor, ocupant sobretot terres de secà 
i prenent com a límits els regadius his-
tòrics o les marjals i els piemonts més 
elevats del ponent. La iniciativa par-
teix de la burgesia, els horts de la qual 
serviran d’estímul per al llaurador, que 
en passar unes dècades se sumarà al 

adrià Besó ros

El paisatge dels horts 
de tarongers

Els primers horts de 
tarongers a l’Horta Sud 
es planten poc abans 
de 1880 dins el triangle 
comprés entre les 
localitats de Picanya, 
Catarroja i Albal, a 
la vora del regadiu 
històric de l’Horta de 
València alimentat per 
les séquies de Faitanar 
i Favara.

Hort de Coll. Picanya.

Hort de Santa Anna. Picassent.
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procés transformant les seues parcel-
les de secà. Amb tot això, l’àmplia pro-
pagació del taronger en tan sols unes 
dècades produeix una transformació 
paisatgística sense precedents al País 
Valencià, tant per la seua extensió ter-
ritorial com pel curt termini de temps 
en què es materialitza.
Els primers horts de tarongers a l’Hor-
ta Sud es planten poc abans de 1880 
dins el triangle comprés entre les loca-
litats de Picanya, Catarroja i Albal, a 
la vora del regadiu històric de l’Horta 
de València alimentat per les séquies 
de Faitanar i Favara. Es tractava, per 
tant, d’antigues terres de secà que 
van ser transformades per la burgesia 
amb l’excavació de pous i la instal-
lació de sénies i màquines de vapor. 

Seria ja a partir del 1900 quan el petit 
propietari va començar a agrupar-se 
en comunitats de regants per a trans-
formar les seues parcel·les, amb la 
qual cosa s’estenia el conreu en forma 
de taca d’oli des dels primers horts. 
Ja en vespres de 1936, els antics 
secans d’aquelles poblacions es tro-
baven pràcticament transformats en 
regadiu, majoritàriament plantats de 

El paisatge dels 
horts de tarongers 
constitueix una mostra 
rellevant del patrimoni 
cultural per tal com es 
tracta de l’empremta 
humana sobre un 
territori dins unes 
coordenades temporals 
concretes.

Els horts de tarongers estan formats per una superfície plantada de cítrics i una 
casa central, residència dels propietaris, on a més de la bassa de reg i el motor 
d’aigua trobem jardins de plantes ornamentals.

Hort de Santa Teresa. Catarroja. Hort de la Torre o Vil·la Elena. Albal.

tarongers. Aquest mantell verd tenia 
la seua continuïtat a la zona est dels 
termes d’Alaquàs, Torrent i Picassent, 
on el procés d’expansió va quedar 
aturat en la dècada dels anys trenta. 
El cultiu no es reprendrà amb força 
fins a ben entrada la dècada dels anys 
cinquanta, una vegada superat el perí-
ode d’autarquia relacionat amb la crisi 
citrícola. 
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En aquest procés de transformació 
paisatgística, l’hort de tarongers cons-
titueix el principal element identifica-
dor i caracteritzador del paisatge. Està 
format per una extensió de diverses 
hectàrees de terra que ocupa una su-
perfície ortogonal plantada de taron-
gers, delimitada per una tanca, feta de 
bardissa vegetal, de maçoneria o de 
filferro. Els elements principals: la casa 
i la bassa se situen en el centre de la 
parcel·la, que serveix com a punt de 
partida per a dissenyar la distribució 
interior de l’espai formada per dos ei-
xos en forma de creu; una porta amb 
dos fulles de barrots de ferro que giren 
sobre dos pilastres de maçoneria o 
rajola emmarquen l’entrada principal, 
fet que li atorga una certa monumen-
talitat. Tot seguit, un camí en forma 
de passeig acompanyat d’espècies or-
namentals finalitza en la façana de la 
casa, precedida per un ampli espai 
obert. La casa d’hort, normalment en 
els models més antics, tenia la planta 
baixa destinada als hortolans i la plan-
ta alta estava ocupada per l’habitatge 
dels propietaris, que utilitzaven com 
a segona residència. Els models més 
evolucionats de finals del segle XIX i 
primeria del XX ja separen ambdues 

residències en edificis diferents, tot 
destinant un edifici més ornamentat 
i luxós als propietaris i un altre més 
modest als hortolans. Dins l’explota-
ció, prop de la casa, hi ha el pou amb 
la sénia, substituïda amb el temps per 
la casa de màquines per a bombar 
l’aigua del subsòl, i la bassa on s’acu-
mula el cabal abans de ser distribuït 
pels bancals. Tot el conjunt de bassa i 

casa es rodeja d’un jardí més o menys 
desenvolupat.
Per això, el paisatge dels horts de 
tarongers amb tots els seus elements 
que l’integren constitueix una mostra 
rellevant del patrimoni cultural per tal 
com es tracta de l’empremta humana 
sobre un territori dins unes coordena-
des temporals concretes. Tot i trac-
tar-se d’un paisatge rural, naix com 

Hort del Fadrí. Catarroja.

Tot i ser una creació 
relativament recent, 
aquest paisatge i les 
seues arquitectures 
constitueixen una 
de les mostres més 
destacades del 
patrimoni cultural de 
la nostra comarca.

Hort de Ferrís. Catarroja.
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Jardins de l’Hort de Gamón. Picanya.

un producte de la industrialització i 
de la societat contemporània, ja que 
s’hi aplica la màquina de vapor per a 
l’elevació de l’aigua subterrània, i la 
seua producció s’orienta a un mer-
cat internacional gràcies a la millora 
dels mitjans de transport –ferrocarril 
i navegació a vapor– que permeten 
col·locar-hi la fruita fresca en grans 
quantitats per a satisfer la demanda 
i fer-ho en un temps raonable. Per 
tant, tot i ser una creació relativament 
recent, aquest paisatge i les seues 
arquitectures –els valors dels quals 
es concentren sobretot al triangle for-
mat entre Picanya, Catarroja i Albal–, 
constitueixen una de les mostres més 
destacades del patrimoni cultural de 
la nostra comarca, que juntament amb 
els paisatges d’horta cal preservar de 
la pressió urbanística. Allí es on podem 
trobar la major part dels 38 horts que 
hem pogut inventariar a la comarca.
Tot seguit plantegem una aproximació 
al paisatge mitjançant una sèrie d’iti-
neraris en què podem gaudir d’aquest 
patrimoni cultural. 
El camí dels Horts de Picanya parteix 
del camí de la Pedrera i finalitza al ca-
mí de Santa Anna a Paiporta. Allí tro-
bem el conjunt més interessant d’horts 

de la comarca. En bona part del seu re-
corregut es troba vorejat per tanques 
de maçoneria i de bardissa vegetal que 
delimiten les propietats dels horts, i 
entre les portes d’accés s’obrin les 
perspectives arbrades que condueixen 
a la casa. L’Ajuntament de Picanya ha 
rehabilitat un antic camí abandonat 
com a carril bici, que permet gaudir 
d’interessants panoràmiques visuals. 

Tot i tractar-se d’un 
paisatge rural, naix 
com un producte de 
la industrialització 
i de la societat 
contemporània.

Hort de Ferrís. Catarroja.Hort de Gamón. Picanya.

Allí, a més, podem gaudir d’una de 
les mostres més importants d’arqui-
tectura residencial burgesa, com ara 
els horts de Montesinos, Veyrat, Coll, 
Gamon, Llop i Pla. Molts d’aquests 
horts destaquen per la importància 
dels seus jardins. A l’hort de Pla, a més 
de les espècies vegetals, destaquen 
les seues arquitectures com la gruta 
i el llac artificials, pèrgoles de ferro 
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i bancs amb revestiments ceràmics. 
També els horts de Gamon, Llop, Coll 
i Montesinos sobreïxen per la varietat 
de les espècies arbòries i per les seues 
arquitectures. Especialment, l’hort de 
Coll ens mostra un repertori interes-
sant d’aviaris. La presència d’animals 
al jardí constitueix un dels trets carac-
terístics del jardí valencià autòcton. 
En aquest sentit, els jardins dels horts 
són el producte de la fusió de la tra-
dició històrica del jardí valencià amb 
les modes de la jardineria de finals del 
segle xix influïdes pels trets del jardí 
romàntic, on el llac artificial i la gruta 
esdevenen un dels elements més ca-
racterístics. Així, el paisatge que s’ar-
ticula a la vora del camí dels Horts, al 
terme de Picanya, presenta uns trets 
excepcionals que el fan comparable 
al paisatge dels horts d’Alzira i Carcai-
xent. Llevat d’aquestes dues localitats 
de la Ribera Alta, en cap altre lloc de 
les comarques valencianes on va sorgir 
de forma primerenca el cultiu del ta-
ronger trobem cap conjunt amb la ma-
teixa densitat d’horts burgesos, ja que 
el més habitual és veure’ls dispersos 
enmig d’un mantell verd format per 
petites propietats de camps oberts.
El camí de Paiporta a Santa Anna 
agrupa una sèrie d’horts que queden 

prou separats per petites explotacions 
tarongeres. Llevat de l’hort de Santa 
Anna que es tanca amb una bardissa 
de tuia, la resta d’horts no estan tan-
cats, la qual cosa fa que visualment es 
diluïsquen les petites parcel·les amb 
les grans propietats, que s’identifiquen 
amb facilitat a través de les cases i 
motors que sobreïxen sobre l’ampli 
mantell verd dels tarongers. Des de 

Paiporta cap a Santa Anna podem 
trobar els horts del Fadrí, de Nogue-
ra, del Pilar, de l’Estrela, del Mestre 
i de Santa Anna, les façanes del qual 
utilitzen elements decoratius propis 
dels repertoris de l’arquitectura islàmi-
ca, com ara els arcs de ferradura, els 
merlets, etc. 
El camí dels Algepsars o del Realon 
parteix del camí de Picassent a Tor-

Hort de Santa Anna. Catarroja.

Hort de la Torre. Beniparrel. En primer pla el motor, la bassa i la torre que conté el 
dipòsit d’aigua potable i dona nom a l’hort.

Hort de Gamón. Picanya.

Hort de Pla o Vil·la Delia. Picanya.
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rent i acaba a l’ermita de Santa Anna 
d’Albal. Allí predominen les petites 
explotacions, d’on destaquen per la 
seua potència arquitectònica els horts 
de Miralles i de Suay –la torre miramar 
del qual marca una fita visual percepti-
ble des de la llunyania–, clarament de-
limitats amb parets de maçoneria, pe-
dra seca i bardissa vegetal, de la resta 
de petites propietats a camp obert. En 
l’últim tram trobem horts més modes-
tos, com el de la Clavera o el del Grill, 
que ofereixen un parcel·lari obert. 
Ben prop de l’ermita de Santa Anna 
trobem l’hort de Cano, que va ser pro-
pietat de l’advocat valencià Joaquín 
Cano Coloma –alcalde de València en 
començar la Guerra Civil–, i el de Roig, 
en un entorn ja totalment urbanitzat, 
la casa del qual serveix de restaurant 
al poliesportiu municipal d’Albal. 
El camí de Torrent a Alcàsser, a més 
de l’hort de Suay –totalment tancat 
amb una paret de maçoneria– ens 
mostra a una banda i altra nombro-
ses propietats petites tancades amb 
parets de maçoneria. Possiblement es 
tractara d’una mesura per evitar que la 
pols d’un camí molt transitat afectara 
els tarongers.
I, finalment, un poc més amunt, tot i no 
oferir cap hort interessant, el camí de 

Picassent a Torrent ens permet gaudir 
en el seu recorregut de panoràmiques 
interessants del paisatge en tota la 
seua amplitud. Hi destaquen elements 
patrimonials puntuals relacionats amb 
les primeres plantacions tarongeres, 
com ara respiralls, tanques de maço-
neria d’algunes propietats, etc. 

Hort de Montesinos. Picanya.

Aviari a l’Hort de LLop. Picanya.Tanca de l’Hort de la Torre. Beniparrell.

Els jardins dels horts 
són el producte de la 
fusió de la tradició 
històrica del jardí 
valencià amb les modes 
de la jardineria de 
finals del segle XIX 
influïdes pels trets del 
jardí romàntic.

Bancs amb taulellets a l’hort de Lis. 
Picanya.
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Francesc Martínez sancHis

el sanatori fou edificat amb els 
donatius particulars de milers de 

persones al llarg de la història. Els dos 
pilars bàsics de Fontilles han estat ser 
un centre mèdic innovador contra la 
lepra i donar consol religiós als malalts. 
L’any 2009 es complia el primer cen-
tenari de Fontilles, el major monument 
valencià a la solidaritat. Per a comme-
morar aquesta efemèride, l’Associació 
Fontilles ha editat el llibre Cuidados 
y consuelos. Cien años de Fontilles 
(1909-2009), de l’historiador aldaier 
Vicent Comes Iglesia, una obra que ha 
comptat amb el patrocini de la Gene-
ralitat Valenciana i la col·laboració de 
la Biblioteca Valenciana i BNP Paribas 
Wealth Management. 
Vicent Comes és doctor en Història 
Contemporània per la Universitat de 
València i professor titular del Depar-
tament d’Economia de Florida Univer-
sitària. Comes és un dels màxims es-
pecialistes valencians en el catolicisme 
polític i el socialcatolicisme valencià. 
És també autor de l’obra Al filo de la 
navaja. Biografía política de Luis Lucia 
Lucia (1888-1943). 

Cuidados y consuelos és la història més 
completa escrita sobre Fontilles, ja que 
difereix prou del caràcter místic i pie-
tista de les històries anteriors publica-
des sobre el sanatori. El llibre consta 
de dues parts: la primera inclou un 
parell de col·laboracions d’innegable 
interés per a ajudar-nos a emmarcar 
millor la història de Fontilles. Es tracta 
dels estudis de Feliciano Montero i Fer-
ran Martínez Navarro. 
Feliciano Montero, catedràtic de la 
Universitat d’Alcalá de Henares, ens 
introdueix en el gir que es produí en 
el catolicisme espanyol de finals del 
segle XIX i principis del XX, el salt de 
sensibilitat que significava passar de 
les “accions caritatives” a la “lluita per 
la justícia” i denúncia de situacions in-
justes. Montero ens ajuda a entendre 
millor l’esperit de justícia (i no sols de 
caritat) que va moure Ferrís i Ballester 
a traure de la marginació i de l’exclu-
sió social els malalts de lepra. Per la 
seua banda, la col·laboració de Fer-
ran Martínez Navarro, actualment di-
rector de l’Escola Nacional de Sanitat, 
confirma una cosa que és fonamental 

Atencions i consols.  
Cent anys de Fontilles (1909-2009)

Els noms del pare jesuïta 
Carlos Ferrís d’Albal i 
l’advocat Joaquín Ballester 
de Gandia estan associats 
a la fundació el 1909 
de la Colònia Sanatori 
Sant Francesc de Borja, 
conegut popularment com 
el Sanatori de Fontilles, 
dedicat a l’atenció de la 
lepra. Una institució que, 
amb el pas del temps, 
s’ha convertit en el centre 
més important del món 
en el tractament de la 
lepra i d’altres malalties 
associades a la pobresa.

Imatge del sanatori de Fontilles en 1920.
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per a entendre la creació del Sanato-
ri de Fontilles: el retard dels diferents 
governs espanyols del segle XX per a 
aplicar al nostre país una política de 
salut pública moderna; un retard més 
escandalós encara en el cas de la le-
pra. Només tenint en compte aquesta 
miopia de les autoritats espanyoles, 
es pot valorar més justament el paper 
que històricament ha cobert el Sanato-
ri de Fontilles.
La segona part, la més extensa, és la 
història de Fontilles pròpiament dita. 
Aquesta part, elaborada per Vicent Co-
mes, narra la història de Fontilles en sis 
capítols, des de la primera organitza-
ció del sanatori durant la Restauració, 
passant per l’etapa de consolidació 
en els temps de la dictadura de Primo 
de Rivera, l’expropiació del sanatori 
durant la Segona República, el suport 
moral sense economia de la dictadura 
del general Franco, fins a arribar a la 
transformació i obertura internacional 
de Fontilles en el període 1958-2009. 
Podem dir, tal com apunta el professor 
Manuel Revuelta González en el pròleg 
del llibre, que la història de Fontilles 
de Vicent Comes és una història den-
sa en el contingut, clara en l’exposició, 
imparcial en els criteris i ponderada en 
les opinions.

el lema de carlos ferrís
El títol del llibre, Cuidados y consuelos, 
és el lema de Carlos Ferrís. Ferrís vo-
lia un sanatori que donara resposta a 
centenars de malalts leprosos enfront 
d’una sanitat pública espanyola en-
darrerida. Com afirma Vicent Comes, 
“l’èxit de Fontilles radica en la seua 
capacitat per a adaptar en cada mo-
ment històric dos pilars bàsics: ser un 
centre mèdic innovador contra la lepra 
i donar consol religiós”. Carlos Ferrís 
era una persona amb molt de caràc-
ter, un emprenedor, i tingué la sort 
de trobar Ballester, qui féu operatives 
les il·luminacions de Ferrís. El jesuïta 
tenia una gran sensibilitat social pels 
sectors marginats. No oblidem que 
Ferrís, abans de treballar en la lepra, ja 
havia treballat en una fundació impul-
sada per Faustí Barberà. Ferrís va estar 
també amb el pare Vicent. “Ferrís tenia 
l’habilitat de tindre moltes relacions 
públiques per a recaptar donatius. Per 
tant, quan comença en Fontilles tindrà 
al seu costat tot el socialcatolicisme va-
lencià”, assegura Comes. 
L’encert de Fontilles fou tindre una vi-
sió molt moderna del que ha de ser un 
sanatori de leprosos. I es resumeix en 
dos conceptes: atenció mèdica i con-
sol espiritual, que són les paraules que 

Ferrís volia un 
sanatori que donara 
resposta a centenars 
de malalts leprosos 
enfront d’una sanitat 
pública espanyola 
endarrerida.

Tallers ocupacionals de leprosos a 
Fontilles.

Pare Carlos Ferrís d’Albal. Joaquín Ballester de Gandia.
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La introducció de noves teràpies de guariment i investigació sempre ha estat un 
dels pilars de Fontilles.

donen el títol al llibre. Eixes paraules 
resumeixen el programa de Ferrís. 
Atenció vol dir preocupació física, cura 
mèdica, contactes internacionals i ser 
en cada moment un centre modern des 
del punt de vista medicocientífic. En 
això radica el caràcter modern de Fon-
tilles. El segon element és donar consol 
espiritual i religiós, que el malalt trobe 
resignació en cada moment. Això és el 
que s’anomena “l’esperit de Fontilles”.

moNumeNt valeNcià a  
la solidaritat
Entre 1909 (any d’obertura del sana-
tori) i el 1917, la caritat de centenars 
de benefactors i una modesta pensió 
per malalt pagada per les Diputa cions 
de València i Alacant i per alguns ajun-
taments, van ser les úniques fonts d’in-
gressos del sanatori. Fins a 1917, van 
ser estèrils les peticions al Govern per-
què contribuïra econòmicament al sos-
teniment dels malalts i a les millores de 
les instal·lacions. 
A partir de 1917, la situació canvia: hi 
ha una nova consideració de Fontilles 
com a centre subvencionat. L’Estat 
assumeix per primera vegada un com-
promís econòmic amb el problema de 
la lepra al nostre país. La dictadura de 
Primo de Rivera fou un període privile-

giat per a Fontilles pel tracte especial 
que va rebre del règim. Tot indica que 
les noves autoritats van optar per po-
tenciar Fontilles per les seues instal-
lacions, nivell sanitari i prestigi investi-
gador. El règim del dictador va apostar 
per atribuir-li més recursos econòmics 
i per instal·lar a Fontilles l’Institut de 
Leprologia (un centre especialitzat per 
a la investigació de la malaltia). Per pri-
mera vegada, Fontilles podia tindre un 

Vida quotidiana i solidaritat: activitats d’ajuda a Fontilles.

horitzó econòmic relativament estable 
i, a més, una projecció nacional en la 
labor científica. 
L’arribada de la Segona República va 
introduir un gir radical en la trajectòria 
de Fontilles. Les tensions polítiques a 
penes van deixar temps per a assentar 
els canvis en sanitat. El sanatori va ser, 
de primer, intervingut per les autori-
tats sanitàries pel maig de 1932, i un 
mes més tard confiscats tots els seus 

L’esperit de Fontilles 
es resumeix en dos 
conceptes claus que 
marcaran el seu 
devenir: atenció mèdica 
i consol espiritual als 
leprosos. És l’esperit 
que va introduir 
l’albalenc Carlos Ferrís 
i que encara es manté 
vigent en els projectes 
internacionals de 
Fontilles.
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L’obra de l’albalenc Carlos Ferrís perdura en el temps. Al segle XXI, Fontilles 
treballa per erradicar la lepra en països del Tercer Món.

Fontilles gestiona leproseries en la Índia.

béns i instal·lacions i suspesa la Junta 
de Patrons com a associació civil. Du-
rant set anys, Fontilles va deixar de ser 
una entitat subsidiària de l’Estat per a 
ser autènticament el principal centre 
públic d’Espanya. No obstant això, la 
precarietat del finançament públic per 
a sostindre el sanatori (sense els milers 
de donatius particulars anteriors) va fer 
que l’endeutament de Fontilles en els 
anys 1934-1936 fóra alarmant.
La dictadura de Franco canvia el pa-
norama. Tornat el sanatori a la Junta 
de Patrons com a legítims propietaris, 
el règim va optar per crear una Lepro-
seria Nacional a Trillo (Guadalajara) 
i tornà a reduir Fontilles a un paper 
subsidiari. El reduït pressupost dedi-
cat a sanitat pels governs de Franco 
va tindre un lògic reflex en les ajudes 
econòmiques, molt limitades, a Fonti-
lles. L’atenció dels malalts quedava a 
costa dels donatius i llegats que po-
guera rebre Fontilles. Això no obstant, 
paradoxalment, van ser les dècades 
centrals del franquisme quan Fontilles 
va arreplegar les majors quantitats de 
donatius de particulars, que van arri-
bar a representar quasi el 50 % dels 
seus ingressos totals. 
Vicent Comes no descuida en la seua 
obra la implicació de la societat religio-

sa i civil en Fontilles ni els avanços que 
va experimentar el sanatori a partir de 
1958 per la introducció de noves te-
ràpies de guariment i investigació, que 
convertiren Fontilles en un hospital es-
pecialitzat en leprologia, i, finalment, 
l’obertura del sanatori al Tercer Món 
com a última característica de la pervi-
vència de Fontilles. 
A partir de la desaparició de la lepra a 
Espanya en els anys huitanta, la coo-
peració internacional va convertint-se 
en l’element central de Fontilles, fins a 
l’actualitat. Fontilles forma part de la 
Federació Internacional d’Associacions 
contra la Lepra (ILEP), un moviment 
internacional que treballa per eradicar 
la lepra al Tercer Món. Fontilles desti-
na recursos propis als països pobres. 
El primer pas fou enviar medicaments 
a leproseries del Tercer Món i impartir 
formació als missioners que treballen a 
les llebroseries. Més endavant va crear 
una leproseria a Arogyamatha (l’Índia) 
i actualment finança projectes interna-
cionals i coordina des de l’ILEP diver-
sos projectes internacionals a l’Amèri-
ca Llatina i Àfrica. En conclusió, la 
cooperació internacional és el present 
i el futur de Fontilles. 

A partir de la 
desaparició de la lepra 
a Espanya en els anys 
huitanta, la cooperació 
internacional va 
convertint-se en 
l’element central 
de Fontilles, fins a 
l’actualitat.
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durant bona part del segle XIX i 
de les tres primeres dècades del 

nou-cents, s’han enfrontat a Espanya 
dues concepcions polítiques d’orga-
nització de l’economia i de la societat. 
Per una banda, el liberalisme capita-
lista al voltant del qual s’han agrupat 
les classes propietàries i els partits 
conservadors, convençuts que les lleis 
invisibles de l’oferta i de la demanda 
poden regular el mercat i dur el pro-
grés social. I, per altra, el moviment 
obrer organitzat en partits i sindicats 
de classe de tipus socialista, comunista 
o anarquista, tots ells defensors de fer 
una societat més justa sense explota-
dors ni explotats mitjançant la socialit-
zació o la col·lectivització dels béns de 
producció. Però davant la incertesa de 

construir la utopia socialista, i sobretot 
davant la certesa que el poder de l’Es-
tat ha estat quasi sempre en mans de 
la burgesia oligàrquica dominant, els 
treballadors i petits propietaris es van 
inclinar pel comunitarisme cooperatiu, 
el qual ha tingut una gran incidència al 
País Valencià.
Durant el període 1834-1936, al ter-
ritori valencià es van crear nombroses 
cooperatives i associacions de socors 
mutus, majoritàriament de caràcter 
laic, que van aglutinar milers de treba-
lladors del camp, del comerç, dels oficis 
artesans i de la indústria. Entitats que 
responien als valors de l’ajuda mútua, 
l’autoresponsabilitat, la democràcia, la 
igualtat, l’equitat i la solidaritat de qui 
les componen.

El llibre Esperit d’associació rastreja 
com, quan, on, per què i sota quines 
modalitats van sorgir els principis co-
operatius i mutualistes al País Valencià, 
tan poc d’acord amb les lleis bàsiques 
de l’economia capitalista, en què s’in-
crustaven com un cos estrany. L’obra 
observa que les primeres experièn cies 
mutualistes i cooperatives, tant en el 
seu bressol britànic, com en la seua 
aclimatació valenciana, es van produi r 
en el moment en què la societat de 
l’Antic Règim moria i la moderna so-
cietat capitalista pugnava per nàixer. 
Esperit d’associació se centra en el mu-
tualisme i el cooperativisme laics, no 
perquè menyspree el confessional, que 
està present en l’obra, sinó perquè és 
el que no comptava fins ara en la ma-
joria d’estudis realitzats, els quals han 
assimilat el cooperativisme a posicions 
confessionals, tot i que abans de 1936 
aquest pertanyia majoritàriament a 
l’esfera cívica i laica, cooperativisme 
laic que el franquisme s’encarregà 
d’esborrar. 

iNdividualisme i meNfotisme
A més, l’autor descobreix en aquesta 
obra que el reiterat tòpic de l’indivi-
dualisme dels valencians, considerats 

D’esquerra a dreta: Estatuts de la Cooperativa Obrera d’Electricitat de Torrent i un dels 
seus promotors, Severino Yago. Primera junta directiva del Síndicat Agrícola Sagrat 
Cor de Jesús d’Albal, fundat en 1916.

F. toMàs Martínez

Esperit d’associació: 
cooperativisme i mutualisme laics

Esperit d’associació. Cooperativisme i mutualisme 
laics al País Valencià, 1834-1936, obra de Francesc-
Andreu Martínez Gallego, recull la història del moviment 
cooperatiu i associatiu de socors mutus. L’Horta Sud 
està ben present en el llibre, on apareixen més de 50 
cooperatives agrícoles i de consum, entitats de socors 
i asseguradores, sindicats agrícoles confessionals i no 
confessionals, i cooperatives instructives i d’esbarjo 
fundades abans de la Guerra Civil. 
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L’obra, de 366 pàgines, ofereix una 
perspectiva de llarga durada, un segle, 
i acaba amb una extensa bibliografia 
i un apèndix documental que conté el 
buidatge de fonts de primera mà, de 
registres associatius i presenta cente-
nars de cooperatives, d’associacions de 
socors mutus, d’entitats asseguradores 
i cooperatives de consum, d’instructi-
ves i d’esbarjo, d’habitatges obrers, de 
sindicats agrícoles confessionals i no 
confessionals, així com les cooperatives 
de crèdit. Sens dubte, és un material 
que convida a la indagació particular de 
moltes d’eixes associacions que havien 
quedat soterrades pel temps.
Francesc-Andreu Martínez aconse-
gueix en aquesta obra reafirmar-se com 
un dels experts més destacats de la 
història social contemporània del País 
Valencià. Doctor en Història i professor 
de l’Àrea de Periodisme de la Universi-
tat de València, ha publicat una dotzena 
de llibres i més d’un centenar d’articles 
i capítols en obres col·lectives. S’ha es-
pecialitzat sobretot en la història de la 
comunicació. Entre els seus llibres figu-
ra la Historia de El Levante-El Mercantil 
Valenciano, 1834-1992, Prensa y parti-
do en el progresismo valenciano. José 
Peris y Valero, 1821-1876 i Historia so-
cial de la comunicación. Voces, regis-
tros y conciencias. Amb Antoni Laguna 
ha dirigit la Gran Historia de la Comuni-
tat Valenciana. 

com a paradigma del menfotisme, no 
respon a la realitat històrica. El mu-
tualisme i cooperativisme valencià és 
dels més potents de l’Estat des de ben 
prompte. El llibre ho constata. L’autor 
recull 1.046 associacions inscrites en 
el període 1887-1936, entre les quals 
en figuren més d’una cinquantena de 
l’Horta Sud. 
Francesc-Andreu Martínez Gallego ha 
fet una gran tasca de sistematitza-
ció, periodització i contextualització 
d’aquest moviment que té com a base 
l’associació voluntària i la cooperació. 
Parla de l’evolució de l’artesà agre miat 
al treballador societari. Assenyala tam-
bé que fins a l’aprovació de la Llei d’As-
sociacions en 1887 el mutualisme i el 
cooperativisme van haver de vorejar la 
legalitat i, moltes vegades, presentar-se 
com una forma de resistència i de ta-
padora de l’acció col·lectiva. Observa 
com, aprovada la llei de 1887 i fins a 
la Guerra Civil, es van inscriure en el 
Registre d’Associacions de la província 
del València 1.046 cooperatives i mutu-
alitats de tota mena: de socors de pre-
visió, de producció, de distribució, de 
consum, de construcció d’habitatges, 
agràries, de crèdit... I la xifra es queda 
curta, perquè també n’hi hagué moltes 
que es van quedar sense inscriure, però 
estaven vives i operatives. L’autor recull 
també 90 publicacions periòdiques va-
lencianes tretes a la llum entre 1870 i 

1936 per a donar compte de l’activitat 
mutualista i cooperativa. 
Milers de valencians, del món urbà i del 
món rural, es van emparar en aquestes 
organitzacions. L’obra il·lustra molt bé 
el camí recorregut pel moviment co-
operatiu mutualista laic valencià abans 
de 1936. Aquestes societats de socors 
mutu i cooperatives laiques van que-
dar a la vora de l’extinció després de 
la guerra de 1936-1939. Només es van 
mantindre les entitats confessionals, 
que fins i tot estaven sota l’atenta mi-
rada de la nova regulació cooperativa 
vinculada al sindicalisme vertical del 
franquisme.

Actual casa de la Comunitat de Pesca-
dors de Catarroja, fundada en 1888.

 Estàtua alçada a Torrent dedicada al vell 
ofici dels granerers de palma, que funda-
ren una societat de socors mutus.

La base de la Societat d’Obrers Xocolaters la Progressiva de Torrent foren els nombro-
sos tallers de xocolata que ha tingut la ciutat al llarg de la seua història.

Actual seu de la Caixa Rural de Torrent, 
ubicada en l’avinguda del Vedat.
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cooperAtiVes, sindicAts i AssociAcions de socors Mutus de l’HortA sud (1834-1936)

nom de l’entitat/Any de fundació  
o inscripció en el registre d’associacions dedicació

Alaquàs

Sindicat Agrícola Sant Francesc de Paula Sindicat agrícola confessional

Cooperativa Obrera (1920) Cooperativa de consum

Albal

Societat Cooperativa Obrera d’Albal (1887) Socors mutus d’oficis

Unió Agrícola (1898) Socors mutus d’oficis

Unió de Treballadors del Camp Coorporació agrària

Sindicat Agrícola Sagrat Cor de Jesús Sindicat agrícola confessional

Mútua de Vaquers La Unió (1913) Socors mutus d’oficis

Criadors de Ramat Vaquina Apis (1932) Socors mutus d’oficis

Alcàsser

Sindicat Agrícola de Sant Josep Sindicat agrícola confessional

La Bledana (1908) Cooperativa de consum

Instructiva Cooperativa Obrera (1911) Cooperativa d’ensenyament

Cooperativa Obrera Socors mutus d’oficis

Aldaia

Societat de Consum (1887) Cooperativa de consum

Sindicat Agrícola Sindicat agrícola confessional

Sindicat Agrícola de Sant Isidre Integrat en la Unió de Viticultors de Llevant

Sindicat Agrícola La Pau Integrat en la Unió de Viticultors de Llevant

Sindicat Agrícola dels Sants Abdó i Senent (1905) Cooperativa agrícola

Cooperativa Unió Obrera (1919) Cooperativa de consum

Alfafar

Sindicat Agrícola de Sant Sebastià Sindicat agrícola confessional

Estrella del Progrés Corporació agrària

Cooperativa Obrera La Progressiva (1916) Cooperativa de consum

beniparrell

Societat Agrícola (1893) Socors mutus d’oficis

catarroja

Sindicat Agrícola Cooperatiu Sindicat agrícola confessional

Unió Agrícola Corporació agrària

Centre Mercantil Corporació agrària

Societat de Treballadors del Camp Corporació agrària

Societat de Pescadors (1888) Socors mutus d’oficis

Societat d’Obrers i Forners (1891) Socors mutus d’oficis

Sindicat Agrícola de Catarroja (1906) Cooperativa agrícola

Manises

Sindicat Agrícola de Sant Joan Baptista Sindicat agrícola confessional

Cooperativa Societat Instructiva Musical (1918) Cooperativa de consum

Societat de Obrers del Taulellet La Unió (1928) Socors mutus i oficis

La Caritativa Socors mutus d’oficis

Massanassa

L’Amistat (1879)

Mislata

Sindicat Agrícola Sindicat agrícola confessional

Cooperativa El Progrés (1919) Cooperativa de consum
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cooperAtiVes, sindicAts i AssociAcions de socors Mutus de l’HortA sud (1834-1936)

nom de l’entitat/Any de fundació  
o inscripció en el registre d’associacions dedicació

Mislata

Cooperativa Unión Obrera Sant Josep (1920) Cooperativa de consum

Cooperativa Industrial La Suïsa Mislatense (1923) Cooperativa de consum

Quart de Poblet

Caixa Cooperativa de Crèdit Popular (1903) Cooperativa d’estalvi especialitzada en crèdits per a petits industrials

Cooperativa Obrera La Unió (1918)

paiporta

Societat de Llauradors Corporació agrària

Cooperativa Progrés (1920) Cooperativa de consum

picanya

Cooperativa Obrera Corporació agrària

Societat Agrícola Corporació agrària

picassent

Sociatat Cooperativa Obrera (1888) Cooperativa de consum

Sindicat Agrícola de Sant Isidre Sindicat agrícola confessional

silla

La Benefactora (1894) Cooperativa de consum

Cooperativa Obrera (1887) Cooperativa de consum

Cooperativa Obrera de Consum La Palma (1901) Cooperativa de consum

Cooperativa Unió Obrera (1911) Cooperativa de consum

Societat Obrera Coorporació agrària

Sindicat Agrícola Caixa Rural de Crèdit Sindicat agrícola confessional

sedaví

La Mutualitat (1902) Cooperativa de consum, crèdit i socors 

Cercle Obrer Coorporació agrària

torrent

Cercle Artesà (1887)

Sindicat Agrícola i Cooperativa Sindicat agrícola confessional

Sindicat Agrícola i Caixa Rural Sindicat agrícola confessional

Comunitat de Llauradors Corporació agrària

Comunitat de Regants Corporació agrària

Treballadors del Camp Corporació agrària

Societat Cooperativa L’Avantatge (1904) Cooperativa de consum

Caixa Rural d’Estalvis Síndicat Agrícola de Torrent (1906) Cooperativa de crèdit i estalvi

Caixa Dotal Obrera d’Escoles Dominicals (1914) Cooperativa de crèdit i estalvi

Granerers de Palma (1916) Socors mutus i oficis

La Torrentina-Cooperativa (1920) Cooperativa de consum

Cooperativa de Bons Llibres (1925) Cooperativa d’ensenyament

Cooperativa Obrera d’Electricitat (1925) Cooperativa de consum

Cooperativa de Consum Sindicats Catòlics Femenins (1927) Cooperativa de consum

Societat d’Obrers Xocolaters La Progressiva (1930) Socors mutus i oficis

Xirivella

Sindicat Agrícola Sindicat agrícola confessional

Francesc Martínez Gallego
Esperit d’associació. Cooperativisme i mutualisme laics al País Valencià, 1834-1936.
Publicacions de la Universitat de València i Caixa Popular, 2010. Pàgines: 366.
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Enric Guinot i Alfred Ramos.

Alaquàs ha acollit 
enguany el Vé Congrés 
d’Història de l’Horta 
Sud, que comptà amb 
la participació de la 
hispanista Angela 
Jackson, l’historiador 
valencià Enric Guinot i 
el geogràf Joan Mateu.

Recuperar el passat per a 
projectar-se en el futur

andreu Vila

el Castell d’Alaquàs va acollir el 
passat 15 d’abril la celebració del 

V Congrés d’Història de l’Horta Sud. 
En l’acte inaugural van participar, a 
més de l’alcaldessa d’Alaquàs, Elvira 
Garcia; el conseller de Caja Mediterrá-
neo, Salvador Fernández Calabuig; el 
president de l’IDECO de l’Horta Sud, 
Rafael Roca, i el director de Quaderns 
d’Investigació d’Alaquàs, Enric Juan 
Redal.
En l’acte, Elvira Garcia va assenyalar 
que aquesta iniciativa “és una peça 
fonamental per a aprofundir la nostra 
identitat com a comarca, ja que signifi-
ca recuperar el passat, però, sobretot, 
projectar-se en el futur”. La prestigiosa 
historiadora britànica Angela Jackson 
va oferir a continuació la conferència 
inaugural amb la ponència “Desco-
brint la veu de la dona: l’altra cara de 
la Guerra Civil”, la qual fou presentada 
per l’historiador Vicent S. Olmos Tama-
rit, editor de la revista Afers. 
Angela Jackson és doctora en Història 
amb gran prestigi a escala internacio-
nal en l’àmbit de la història, la inves-
tigació i la recuperació del passat. 

Està especialitzada en la Guerra Civil 
espanyola, concretament en el paper 
de la dona i en les Brigades Internacio-
nals. Recentment ha publicat el llibre 
Les dones britàniques i la Guerra Civil 
espanyola, i és autora d’altres llibres 
com Els brigadistes entre nosaltres: 
Pròleg i epíleg a l’última gran batalla 
de la Guerra Civil espanyola. Jackson 
és, a més, la presidenta de l’associació 
No Jubilem la Memòria (NJLM), que té 
l’objectiu de recuperar la memòria del 
període de la II República i de la Guerra 
Civil al Priorat (Tarragona). A més, és 
professora de Ciutadania de la Univer-
sitat Rovira i Virgili.
En la seua intervenció, Jackson va des-
tacar que “les dones britàniques que 
van vindre a Espanya durant la Guerra 
Civil per a defensar el bàndol republi-
cà, van dedicar la seua vida des d’eixe 
moment a la lluita contra el feixisme”. 
La majoria de les dones que van estar 
en el front ho van fer com a infermeres 
i periodistes, i moltes d’elles van con-
tinuar el seu esforç durant la Segona 
Guerra Mundial i ajudant els exiliats i 
els presoners del franquisme.

Les ponències continuaren el 16 d’abril 
amb la conferència “El paisatge històric 
de l’Horta de València. Un món rural 
en transformació”, a càrrec d’Enric Gui-
not, professor de la Universitat de Va-
lència, qui va denunciar l’abandó que 
pateix l’horta i la xarxa de séquies que 
la rega. Guinot criticà també l’efecte 
devastador de l’AVE sobre la comarca, 
ja que “ha destruït el patrimoni de mil 
anys”, va dir. Així mateix, eixe dia el 
catedràtic de la Universitat de Valèn-
cia Joan Mateu impartí la ponència 
“L’Horta Sud: imatge i organització del 
territori”. 

Acte de presentació del Vé Congrés d’Història de l’Horta Sud.
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Les conferències es combinaren amb 
sessions de treball per als participants, 
que aportaren vora 50 comunicacions 
d’estudis d’història de la comarca, així 
com altres activitats com la inaugura-
ció de l’exposició “Al-Mirar-te l’Horta 
Sud”, o les exposicions “Arxiu Digital 
Imatges per al Futur” i “Publicacions 
Comarcals”. Es realitzà també una pro-
jecció de documentals produïts per In-
foTV i Canal 9. 
El V Congrés d’Història de l’Horta Sud 
ha comptat amb el patrocini de la CAM 
i l’organització de l’Ajuntament d’Ala-
quàs, l’IDECO, el CEFIRE de Torrent, el 
Museu Comarcal de l’Horta Sud, la Fun-
dació Horta Sud, Florida Centre de For-
mació, la Mancomunitat de l’Horta Sud, 
les Facultats de Geografia i Història i de 
Filologia de la Universitat de València. 
Es tracta d’una convocatòria dissenya-
da per a aprofundir la història de la co-
marca no sols per a conéixer el passat, 
sinó principalment, per construir un 
futur millor per a l’Horta Sud. Ha estat 
plantejat no sols com un fòrum per a 
estudiosos, historiadors i investigadors, 
sinó també com una oportunitat per a 
donar a conéixer a la ciutadania una co-
marca tan rica com aquesta.

Premi a albert taberNer 
Tot coincidint amb la celebració del 
congrés, l’Institut d’Estudis Comarcals 

de l’Horta Sud va celebrar el seu Sopar 
Comarcal tradicional, en què Albert Ta-
berner i Ferrer va rebre el Premi “Qui-
co Moret”, que reconeix les persones 
i institucions que han treballat per la 
vertebració i pel progrés de l’Horta 
Sud. Albert Taberner (Aldaia, 1951) va 
ser el primer alcalde d’Alaquàs de la 
democràcia, diputat en les Corts Valen-
cianes durant el període 1988-1999, 
secretari general d’EUPV i cofundador 
de la Unió de Llauradors i Ramaders; 
actualment és mestre de La Nostra Es-
cola Comarcal.
L’alcaldessa d’Alaquàs, Elvira Garcia 
Campos, va assenyalar com Taberner va 
saber ser com a alcalde “una persona 
íntegra per als qui compartien les seues 
idees d’esquerres i un polític respec-
table per als qui discrepaven d’elles”. 
Igualment, va assenyalar el seu exercici 
de la docència, entenent el mestre com 
un intel·lectual transformador. 
El guardonat va dir que arreplegava el 
premi en nom dels regidors i regidores 
de 1978, que van constituir els primers 
ajuntaments democràtics. Igualment, 
va reivindicar el paper de la política en 
la nostra societat per ser “l’impuls per 
a poder millorar l’entorn des d’un com-
promís radical amb la democràcia”. 
El delegat del Govern, Ricardo Peral-
ta, va destacar de Taberner la seua 
condició d’home del poble, de la seua 

comarca, marcat des de l’amor a la ter-
ra, a la cultura, la llengua, la història, 
sense renunciar per açò a un profund 
internacionalisme”. Per la seua banda, 
la presidenta de la Mancomunitat de 
l’Horta Sud, Empar Navarro, va ressal-
tar la importància de continuar treba-
llant perquè l’Horta Sud siga un espai 
de convivència entre les persones i no 
un mer entorn d’una gran ciutat com 
València.
Finalment, el president de IDECO, Ra-
fael Roca, va recordar que de Taber-
ner “molts van aprendre el que era la 
democràcia, l’altruisme, i cada vegada 
que estan amb ell tornen a aprendre-
ho”. Roca va qualificar aquella Corpora-
ció municipal de 1978 a Alaquàs d’un 
dream team, en el qual Taberner no era 
sols l’entrenador, sinó també “tot un 
davanter”. 

els motors de l’albufera
Així mateix, en el Sopar Comarcal 
l’IDECO va presentar el llibre del treball 
guanyador de la XVIII edició del Premi 
d’Investigació. Es tracta del volum Els 
motors de l’Albufera, de Francesc Gui-
llem. L’estudi aporta no sols un re-
compte de tots els motors d’aigua dels 
pobles de la comarca limítrofs a l’Albu-
fera, sinó que s’endinsa també en l’ex-
pansió de l’arrossar per la comarca a 
través dels tancats. Un llibre fet amb 
rigor i d’impagable interés. L’edició 
d’aquesta obra ha comptat amb la col-
laboració de la Mancomunitat de l’Hor-
ta Sud, l’Obra Social de la CAM i Peri-
fèric Edicions. 

Elvira García, Ricardo Peralta, Albert 
Taberner, Empar Navarro, Rafa Roca i 
Alfred Ramos.

Francesc Guillem, autor del llibre Els motors de l’Albufera.
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L’editorial de Catarroja publica quatre revistes 
d’investigació de referència en l’àmbit acadèmic: 
Afers, Fonaments, Segle XX i El Contemporani.

la revista d’investigació històrica 
Afers. Fulls de recerca i pensament 

va nàixer l’any 1985 de la mà d’un 
grup de joves historiadors valencians 
sota la direcció de Sebastià Garcia 
Martínez (1942-1986). La idea va sor-
gir en el transcurs del Ir Congrés d’His-
tòria de l’Horta Sud, celebrat a Silla. 
Inicialment, en els dos primers núme-
ros, la revista abraçà temàtica d’histò-
ria comarcal, però a partir del tercer 
número es va ampliar a tot el territori 
valencià. Del 1985 ençà han eixit a la 
llum seixanta-un números (vint-i-tres 
volums), dels quals ara l’editorial del 
mateix nom i amb seu a Catarroja n’ha 
reproduït cinquanta-dos (vint volums) 
en edició digital. 
Actualment està dirigida per Ma nuel 
Ardit, professor de la Universitat de 
València, mentre que l’historiador ca-
tarrogí Vicent Olmos és el cap de re-
dacció de la revista i editor de l’Editori-
al Afers. Vicent Olmos ha coordinat des 
de 1985 l’edició de la revista Afers, 
alhora que ha posat en marxa altres 
revistes especialitzades com ara El 
Contemporani, Fonaments i Segle XX. A 
més, l’editorial també publica la col-
lecció Personatges,sota la direcció de 
Vicent Olmos. 
Afers ha esdevingut amb els anys una 
revista de referència que, editada en la 

nostra llengua, ha mantingut la inde-
pendència intel·lectual i ha salvaguar-
dat la pluralitat de posicions respecte 
del fet històric, a més d’haver-se con-
vertit en una publicació capdavantera 
i de referència per a la historiografia 
dels territoris de llengua catalana. Els 
debats que han acollit les seues pàgi-
nes, les monografies o els dossiers que 
ha publicat, coordinats —i avalats— 
per historiadors de renom, van de la 
prehistòria a la més recent «actualitat 
històrica», o de la geografia històrica a 
la historiografia.
En la construcció d’aquest segell de 
qualitat de la revista Afers han contri-
buït al llarg d’aquests vint-i-cinc anys 
destacats historiadors i especialistes 
que han format el consell de redacció i 
del consell assessor, aportant idees i 
saber. Actualment, el consell de redac-
ció està format per Joan Bada i Elias, 
Evarist Caselles i Monjo, Agustí Colomi-
nes i Companys, Josep Ferrer i Ferrer, 
Pere Fullana i Puigserver, Joan Iborra i 
Gastaldo, Joan Peytaví i Deixona, An-
toni Quintana i Torres, Vicent L. Sala-

vert i Fabiani, Josep M. Torras i Ribé, 
Josep Torró i Abad, Pau Viciano i Na-
varro. I el consell assessor el formen 
Rafael Aracil, Miquel Barceló, Ernest 
Belenguer, Josep Benet, Domènec 
Campillo, James Casey, Antoni Ferran-
do, Josep M. Font i Rius, Josep Fonta-
na, André Gallego, Albert G. Hauf, Jo-
sep L. Hernàndez Marco, Telesfor Her-
nàndez Sempere, Josep Juan Vidal, 
José M. López Piñero, Josep Massot i 
Muntaner, Víctor Navarro Brotons, Ma-
riano Peset, Antoni Roca, Vicenç M. 
Rosselló, Núria Sales, Eva Serra, Se-
bastià Serrano, Vicent Simbor, Fran-
çois Sureda i Josep Termes. 

Francesc Martínez

La revista “Afers” compleix 25 anys

Vicent Olmos.
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Implicació del públic en la Mostra de 
Pallassos.

Actuació dels pallasos al Poliesportiu de 
Xirivella.

toMàs sancHis

La Mostra Internacional de 
Pallassos de Xirivella

És un dels esdeveniments teatrals d’humor més important 
d’Espanya. Un espai per a la rialla i el bon humor amb 
una mirada crítica a la societat. Els millors pallassos 
del món han actuat en aquest festival. La proximitat del 
pallasso a la infància i la solidaritat són les claus del seu 
èxit. Els diners recaptats en cada funció es destinen a 
tres ONG de reconegut prestigi: Metges sense Fronteres, 
Pallassos sense Fronteres i Payasospital.

la Mostra Internacional de Pallas-
sos de Xirivella sorgeix en 1993, 

després de múltiples converses entre 
el gestor cultural de l’Ajuntament i el 
professorat de l’Escola Municipal de 
Teatre. Es pretenia omplir un buit im-
portant en la programació teatral de 
les sales valencianes.

A mesura que la Mostra Internacional 

de Pallassos de Xirivella anava creixent 

i consolidant-se en qualitat i en quan-

titat d’espectacles, hem anat compro-

vant que la figura del clown, i l’humor 

en general, ha experimentat un gran 

auge en múltiples terrenys. 

L’amor per la figura del pallasso i per tot 

el que representa (la seua sinceritat i la 

seua ingenuïtat, el seu actual rol de “nou 

bufó de la cort”), va fer donar-li nom a 

la mostra. Un gran afecte, unit a un gran 

respecte per eixe personatge tan noble 

(el mateix Fellini, quan va rodar la seua 

pel·lícula Els clowns, va dir que mai 

entendria que els pares no deixaren els 

seus fills treballar en eixe bell ofici) ha 

portat a fixar en la Mostra de Xirivella la 

figura viva i present del clown, tot reivin-

dicant amb això un espai per a la rialla 

i el bon humor, entenent-lo no sols com 

a entreteniment, sinó també com una 

mirada crítica a aquesta societat en què 

vivim i que fa de l’estrés un company 

continu del viatge.

Des de la Mostra també hi ha una afir-

mació de la defensa de la teràpia de 

la rialla, una defensa de l’humor com 

l’actitud més saludable i intel·ligent 

davant de la vida. L’actor Peter Ustinov 

ho tenia clar quan deia que la rialla és 

la música més civilitzada de l’univers. 

iNfàNcia i solidaritat
Tot i que la intenció de la Mostra era no 

dedicar exclusivament la programació 

del festival a un públic familiar, sí que 

es valorà des del primer moment la 

proximitat del pallasso, en la seua es-

sència, al món infantil, a eixa infantesa 

perduda a què ens feia referència Sig-

mund Freud i que recuperem uns se-

gons quan ens riem. Per això, es va de-

cidir que la data havia de ser al voltant 

del 20 de novembre, dia designat per 

la UNESCO com a Dia de la Infància.

A més, i açò era important, marcaria 

de manera definitiva el caire més humà 

de la Mostra: el seu vessant solidari i 

de suport a activitats humanitàries ar-

reu del món, En la primera edició de 

la Mostra vam fer la presentació de 

Pallassos sense Fronteres, aleshores 

nova a Espanya, una organització no 

governamental que té com a objectiu 

la millora de la situació psicològica de 

les poblacions de camps de refugiats i 

zones de conflicte per mitjà d’actuaci-

ons d’artistes i tallers socioeducatius, a 

través de la teràpia de la rialla i dirigit 

fonamentalment als xiquets i xiquetes. 

El seu lema, ben conegut, continua 

sent “Cap xiquet i xiqueta sense som-

riure”. A més, des de la cinquena edi-

ció, els diners recaptats en la Mostra 

Internacional de Pallassos de Xirivella 

es destinen a tres ONG de prestigi re-

conegut: Metges sense Fronteres, Pa-

llassos sense Fronteres i Payasospital.

Més informació en www.mostradepa-
llassos.com. 

Actuació dels valencians PTV Clows.



Passat i PreseNt

L’edifici del casino d’Alfafar va ser construït en 1910. Aquesta 
emblemàtica construcció, ubicada a la plaça principal del municipi, 

compleix en 2010 el seu centenari en un perfecte estat. Com a seu 
de l’associació del Centre Recreatiu Cultural, continua hui acollint 

nombrosos actes culturals. Al llarg de la seua història, milers 
d’alfafarenys i alfafarenyes han trobat en este edifici un lloc on 

dur a terme les seues manifestacions culturals. Durant la seua 
història ha arribat a tindre diversos usos, i fins en dues ocasions ha 

estat en perill de desaparició. Però l’esforç dels socis i sòcies ha 
fet possible que el casino siga restaurat i que es mantinga dempeus. 

El Casino d’Alfafar
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