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PòrticPòrtic
La nombrosa assistència de socis a

l’última assemblea general, tan nom-

brosa que literalment no cabíem en la

sala, mostra que moltes coses estan succeint en

el nostre barri. La més cridanera de totes, sense

cap dubte, és la que està realitzant-se en la faça-

na de l’església de Sant Miquel. En estos anys

arrere tots hem expressat el nostre malestar per

l’estat de decadència que presentava la façana.

Ara estan duent-se a terme les obres i, molt pro-

bablement, quan la revista isca al carrer les obres

ja estaran finalitzades. Esta empresa compta amb

una subvenció directa de la Diputació de

València que sufraga la mitat de les obres (cinc

milions), amb el suport del M. I. Ajuntament de

Burjassot que costejarà les obres auxiliars i els

ciutadans hem de mostrar el nostre civisme apor-

tant els cinc milions que falten per a esta prime-

ra part de la restauració. I dic primera part per-

què, en principi, està previst que l’any 2002 con-

tinue la restauració en la torre del campanar i la

casa abadia. I açò no és una empresa impossible.

Ben al contrari. Tenim exemples veïns i el nostre

propi exemple. En el veïnat podem fixar-nos en

Alaquàs, on els habitants d’aquella vila han

corregut en el més dels 30 milions que va costar

la restauració de l’església en uns anys que no hi

havia partida pressupostària per a este tipus d’o-

bres. Però també comptem amb el nostre propi

exemple, en el que ens varen llegar els habitants

del Burjassot de finals del segle XVIII, un poblet

no molt més gran que Beniferri i que va ser capaç

d’alçar l’església més majestuosa de l’Horta. La

joia artística que hui podem admirar ple d’orgull

tots els burjassoters va estar sufragada amb l’es-

forç dels nostres avantpassats. Deure nostre és el

conservar-la per a les generacions venidores.

Però no són estes les úniques obres que hi ha

al nostre barri. Ens alegrem que hagen començat

els treballs d’adequació del carrer Jorge Juan,

perquè d’alguna manera són un altre símbol que

el nostre barri està viu i en marxa. Els socis i

veïns han mostrat les seues preocupacions,

sobretot pel que fa a la possible transformació

del carrer en terrasses, sobre els costos de les

obres, el futur del mercadet i altres aspectes. Les

preocupacions són reals i la preocupació sobre el

futur del barri, signe de vitalitat. En la ressenya



Burjasot peatonal comentem detalladament

estos aspectes i s’hi inclou còpia de l’escrit que

es va enviar a l’Ajuntament. A este respecte

mantenim els compromisos de l’última assem-

blea: hem sol·licitat (i obtingut) el compromís

del regidor de Trànsit de reunir-nos a tots els

socis en passar les festes i, a més, estem a l’es-

pera d’una reunió amb l’alcalde que, de ben

segur, ja s’haurà produït quan s’haja confeccio-

nat la revista.

Un altre aspecte que afecta a Burjassot en

general, i per tant al nostre barri, és la transfor-

mació de l’antiga cimentera i el seu àmbit en una

zona urbana que continuarà el disseny urbanístic

de l’àrea de València contígua al Palau de

Congressos. Això suposa la construcció de vàries

torres de vint-i-cinc pisos i uns sis-cents habitat-

ges. Després de l’11 de setembre considerem que

no és el tipus de construcció més adequada per a

Burjassot perquè, a més, trenca amb el perfil

d’un Burjassot secular marcat per la preeminèn-

cia del campanar al que, ara, s’havia afegit, a

manera d’eco modern, la torre de comunicacions

de Canal 9. Pensem que eren símbols més que

suficients per a un Burjassot que ha de buscar la

modernitat des de les seues arrels, sense buscar

models urbanístics foranis. Queda per a la refle-

xió de tots les implicacions de infraestructures,

equipaments i servicis que el nou barri precisarà

i, que entre tots, haurem d’acabar pagant. 

I estos temps de canvi no afecten sols a la

fisonomia urbana: esta revista ja eixirà a la llum

en l’era de l’euro. Saludem i prenem les precau-

cions necessàries per a la nova moneda amb les

recomanacions que el nostre amic José María

Llavata ens ha fet, tant en la seua conferència del

12 de desembre com en l’article que, exclusiva-

ment ha redactat per a la nostra revista i que, a

ben segur, serà de gran utilitat per a tots els socis.

No vull acabar estes línies sense manifestar

l’agraïment per la col·laboració del M. I.

Ajuntament de Burjassot a la consecució de l’ob-

jectiu que tenim traçat d’estendre la nostra cultu-

ra i fer extensiu el coneixement de les nostres

terres a totes les veïnes i veïns del barri.

Saludem, igualment, la iniciativa municipal de

col·laborar en la nostra revista per mig de la sec-

ció “l’Ajuntament respon”.

Associació Veïns Nucli Antic Burjassot
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L’Ajuntament respon
Comencem esta secció amb la col·laboració d’un

regidor que, a més, de polític, és soci del Nucli Antic.
Ens referim a Vicent Herrero, regidor d’Educació i
Educació Ambiental, qui tant ha fet i fa per augmentar el
nivell cultural de la nostra ciutat. La millor salutació
que podem fer-li, però, no són les nostres paraules, sinó
el seu propi escrit:

ELS PRINCIPIS DE L’EDUCACIÓ AMBIENTAL
No són escasses les persones que em pregunten per

eixa responsabilitat que l’Ajuntament de Burjassot m’ha
atorgat relativa a l’educació ambiental. És per això que
vull aprofitar l’espai que tan amablement m’ha brindat
l’associació de veïns Nucli Antic de Burjassot per tractar
d’explicar esta qüestió.

La confiança en un creixement continu basat en l’ús

indiscriminat dels recursos naturals comença a sacsejar-
se a finals dels anys seixanta i principis dels setanta amb
els primers desastres naturals d’enorme magnitud i la pri-
mera crisi del petroli. En conseqüència el juny de 1972 es
reuneix a Estocolm la Conferència de les Nacions Unides
sobre el Medi Humà, la gran preocupació dels governs i
dels pobles era que l’activitat humana sobre el medi
ambient natural abocava a posar en perill la supervivèn-
cia de l’home. D’aquesta manera es pensava desenvolu-
par  l’educació ambiental com a un dels elements vitals
davant la crisi del medi ambient: És una tasca d’educa-
ció en qüestions ambientals, adreçada, tant a les genera-
cions joves com als adults i que preste la deguda atenció
al sector de població menys privilegiat (Principi 19).
D’esta manera s’iniciava el disseny d’un Programa
Internacional d’Educació Ambiental (PIEA). En record

L’Ajuntament respon
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d’aquesta conferència es va establir el dia 5
de juny com a Dia Internacional del Medi
Ambient. 

Dos anys després, el 1974 s’acordà el
Programa de les Nacions Unides per al Medi
Ambient (PNUMA) i un dels objectius més
importants d’aquest programa va estar la
determinació dels problemes mediambien-
tals més importants i l’aportació de solu-
cions. El 1975 comença la col·laboració
entre el Programa Internacional d’Educació
Ambiental de la UNESCO i el PNUMA, el
qual cobreix els anys 1975-79. En dit perío-
de se celebra el Seminari de Belgrad el 1975,
en el qual es va adoptar per unanimitat una
declaració en la que s’establien els fona-
ments d’allò que seria l’educació ambiental en el progra-
ma de les Nacions Unides. Aquesta declaració es coneix
com a Carta de Belgrad i és un punt de partida des de les
institucions per a la implantació d’una educació ambien-
tal a tots els nivells: educació formal i educació no for-
mal. En el primer àmbit s’hi inclouen els alumnes de l’e-
ducació infantil, primària, secundària i superior, així com
el personal docent i el professional del medi ambient que
hi segueixen cursos de formació i perfeccionament. Pel
que fa a l’educació no formal, comprén els joves i adults
(individualment i col·lectivament) de tots els sectors de
la població, com les famílies, els treballadors i el perso-
nal de gestió  i direcció.

Una de les aportacions capitals del Seminari de
Belgrad va estar la del concepte de medi ambient que
quedava definit com allò integrat per les relacions fona-
mentals que s’estableixen entre el món natural i el biofí-
sic i el món artificial o sociopolític. Aquest concepte és,
per tant, molt més ample que el de medi natural o biolò-
gic, cosa per la qual,  ja pot comprendre’s la implicació
que l’educació ambiental té, i pot tindre, a nivell munici-
pal. De fet, la definició de Maria Novo (1985) sobre medi
ambient aprofundeix en aquest aspecte, puix afirma que
el medi ambient té un doble valor: és la font de recursos
que alimenta la humanitat i és l’àmbit on aquest evolu-
ciona i desenvolupa les seues formes culturals que ela-
bora com a resposta la natura en la seua pròpia condi-
ció de ser viu. a més, l’espècie humana és la receptora
dels projectes de desenvolupament humà i de les seues
conseqüències.

Així mateix en aquest període a Tbilisi, Geòrgia, es
va celebrar el 1977 la I Conferència Interguvernamental
sobre educació ambiental. Va estar el punt de partida
d’un programa internacional d’educació ambiental i
marcà una de les fites més importants dins d’aquest camp
d’educació sobre el medi. 

En la dècada dels vuitanta continuaren les conferèn-
cies sobre educació ambiental tant a nivell internacional
(París, Moscou), com nacional (Sitges 1983, Valsaín
1987). A casa nostra el 1986 se posen en funcionament
els primers centres d’Educació ambiental per la conselle-
ria d’Educació i Ciència. A partir d’ací se succeeixen els
congressos: el 1987 tenen lloc les I Jornades sobre el
medi ambient i la salut en el País Valencià, el 1988 les I
Jornades d’Educació Ambiental en la Comunitat
Valenciana, i el 1992 es crea la Societat Valenciana
d’Educació Ambiental.

Tot aquest seguit de conferències, de cimeres, de reu-
nions, tingué com a conseqüència que l’educació
ambiental quedara configurada com una de les matèries
transversals al currículum. L’educació ambiental deixava
el camp exclusiu de les experiències pedagògiques i
ecològiques, o dels grups no institucionals defensors del
medi, per estendre’s per tot el sistema educatiu.

I el 1992 té lloc la Cimera de la Terra de Río de
Janeiro. En esta reunió quedaren evidenciades les
diferències entre els països rics i els pobres, entre el
“Nord” i el “Sud”. És per això que es produeixen diferèn-
cies a l’hora d’acordar els plans  per a la conservació del
medi entre els països industrialitzats i els països subde-
senvolupats. Malgrat aquesta diferència estructural s’a-
rribaren a acords, sobretot en allò que fa a la redacció de
la Carta de la Terra, document on es declaren els princi-
pis acceptats pels estats participants i s’estableixen els
drets i les obligacions de tots els països respecte al medi
ambient. També en aquesta cimera s’aprovà la redacció
del Programa 21, un segon document, vertadera fita en el
desenvolupament i instrumentació d’una política
ambiental mundial en el que s’inclouen plans d’actua-
cions concrets i on es parla d’execució i finançament. En
ella, i pel que fa a l’educació, es considera que els objec-
tius han d’iniciar activitats encaminades a:
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a) Suportar les recomanacions de la Conferència
Mundial sobre Educació per a tots.

b) Crear consciència del medi ambient i del
desenvolupament en tots els sectors de la
societat, a escala mundial i en la major breve-
tat possible.

c) Procurar facilitar l’accés a l’educació sobre el
medi ambient i el desenvolupament, vinculada
amb l’educació social, des de l’edat escolar
fins l’edat adulta en tots els grups de població.

d) Promoure la integració de conceptes ecològics
i de desenvolupament, inclosa la demografia
en tots els programes d’ensenyament; en parti-
cular l’anàlisi de les causes dels principals
problemes ambientals i de desenvolupament en
un context local.

Amb aquesta perspectiva històrica podem veure com
l’educació ambiental es proposa formar una població
conscient i preocupada pel medi ambient i pels proble-
mes amb ell relacionats, una població que dispose dels
coneixements,  motivacions i sentit del compromís que li
permeten treballar individualment i col·lectivament per a
resoldre els problemes actuals impedint que es produes-
quen altres nous. No és suficient amb la simple informa-
ció. És necessari, que un cop reconeguda i compresa la
problemàtica ambiental, prendre decisions i actuar. És
doncs, un procés educatiu. No és el fruit d’unes activitats
ambientals realitzades durant un temps determinat. Un
procés suposa un període llarg i planificat. Les estratè-
gies en el procés d’ensenyament aprenentatge han d’en-

caminar-se a la provocació de canvis en la concepció
dels valors, actituds, hàbits, comportaments humans que
ajuden a millorar el medi on es desenvolupa la vida del
ciutadà. Aquesta és la funció de l’educació ambiental,
puix com s’afirmà en la Carta de Belgrad (1975):

L’educació ambiental, a llarg termini i en sentit
ample ha d’aconseguir que la població mundial tinga
consciència del medi i s’interesse per ell i pels seus pro-
blemes, i que compte amb els coneixements, aptituds i
actituds, motivació i desig necessaris per a treballar
individualment i col·lectivament en la recerca de solu-
cions als problemes actuals i per a previndre els que
pugueren aparèixer en l’esdevenidor.

I és en aquesta preocupació de l’educació ambiental
per que la població tinga consciència del medi, i que eixa
preocupació no és quede en una esfera afectiva o
intel·lectual, sinó que es trasllade a un nivell efectiu afa-
voridor del medi, que se centrem els nostres esforços
municipals. En efecte, és en eixa direcció, que la regidu-
ria d’Educació i Educació Ambiental en particular i l’e-
quip de govern de l’Ajuntament de Burjassot tenen
xifrats els seus objectius i les seues esperances.

Vicent Herrero i Naya



Al finalizar la 11 Guerra Mundial, los contendientes
europeos, apreciaron imperiosamente, la necesidad de
evitar en el futuro una catástrofe similar, así y al tiempo,
germina, entre ciudadanos europeos, pertenecientes a
países, que recién se habían enfrentado entre sí, la idea
de acabar con unos desequilibrios fundamentalmente
económicos, que han sido de forma tradicional fuente de
enfrentamientos y tensiones entre los pueblos.

Todos estos esfuerzos, tendentes a limar diferencias,
comienzan por adecuar los mercados de forma más
racional, por exigir la democratización de los regímenes
políticos, por alentar la creación de una conciencia de
pertenencia a una supranacionalidad, que transcendien-
do ideologías, religiones, lenguas, costumbres y fronte-
ras, confluyan hacia una nueva “ciudadanía” con unos
estándares de calidad de vida y progreso armonioso de
todos los países que componen la vieja Europa.

Pues bien, esta tarea iniciada a mitad del siglo pasado,
que tuvo como impulsores a personajes ilustres ya despa-
recidos como Jean Monnet, Robert Schuman, Konrad
Adenauer, Alcide de Gasperi, Willy Brandt, Olof Palme,
Sandro Pertini, Francois Miterrand y como continuadores
de tan pesada tarea a otros tantos, hoy ilustres jubilados,
como Raymond Barre, Helmut Khol, Jacques Delors etc.
etc. alcanzará un momento histórico el próximo día uno
de Enero de 2002; momento del que seremos afortunados
y azarados testigos y protagonistas todos nosotros,
momento que no es mas que un punto y seguido para con-
seguir la tan ansiada CONVERGENCIA por parte de los
bien llamados Padres de Europa, convergencia que espe-
ramos llevará a una muy prolongada y apacible etapa de
progreso y prosperidad para todos los europeos.

A partir de esa fecha, prácticamente todos los
ciu+dadanos de la Unión Europea tendrán en sus bolsi-
llos una moneda en común, el Euro; a partir de entonces,
el franco francés, la lira italiana, el marco alemán, el flo-
rín holandés, el escudo portugués, la dracma griega, el
franco belga, la peseta española, etc., pasaran a formar
parte de la historia, como en su día pasaron el doblón, el
maravedí, las onzas, los reales, el denario y tantas otras
denominaciones que en su día contaron y midieron el
poderío económico de familias y naciones. Desde ése
momento y con ésa nueva moneda se podrá pagar las
naranjas valencianas que se vendan en un mercado de
Frankfurt, las entradas a los museos de Atenas, las toallas

que compramos en Lisboa, los quesos de bola en
Rótterdam, los capuchinos que tomemos en cualquier
“Piaza” de Roma, el ticket para subir a la Torre Eiffel en
Paris, o los paseos en barca por la Albufera.

A partir de esa fecha comenzaremos un camino ten-
dente a que el precio que paguemos por un “Big Mac” en
euros, sea el mismo en Barcelona, que en Berlín, Lyón,
Amberes, Florencia o Coimbra, y también que el salario
mínimo en euros, sea idéntico en Luxemburgo, Portugal u
Holanda. A partir de esa fecha, en un mundo GLOBALI-
ZADO, destacaran tres unidades monetarias, el dólar
americano, el yen japonés, y el euro europeo, el peso
socioeconómico de una Europa más unida y más fuerte,
equilibrará en cierta medida las posiciones políticas que
hasta ahora y desde finales de la 11 Guerra Mundial, siem-
pre han estado supeditadas a los intereses americanos.

Comenzaremos un camino, que esperamos mas justo
y fácil para nosotros y las generaciones futuras, donde
los “intereses de mercado” no consigan enturbiar la con-
vivencia entre los pueblos que conforman nuestra
Europa, un poco mas nuestra cuando usemos nuestra
nueva moneda.

Y ese mismo día, los ciudadanos, afrontaremos un
desafío personal, deberemos acostumbrarnos a usar, con-
tar, pagar, valorar los precios, las cantidades, los saldos
y las deudas, en euros; y en esa situación nos preocupa,
nos abruma, no sabemos demasiado bien que hacer para
poder asimilar esta nueva situación.

Como primera medida, debemos fijarnos en la gran
cantidad de información que a través de prensa, radio y
televisión estamos recibiendo. El Estado, las
Comunidades Autónomas, los Ayuntamientos, las
Cámaras de Comercio, los Bancos y Cajas de Ahorros,
los comerciantes, las Asociaciones Vecinales, etc. etc.,
están facilitando información, esta información contiene
básicamente los consejos que debemos seguir para evitar
que nuestra particular traslación hacia el euro,  no nos
resulte traumática.

Llegan los céntimos, para muchos de nosotros no son
nuevos, si bien ya hace tiempo que nos habíamos acos-
tumbrado a prescindir de ellos, llegan monedas con dife-
rentes colores, texturas y tamaños, llegan billetes de tacto
desconocido, de valores mas elevados de los que tenemos
por costumbre usar, nos señalan calendarios para cambiar
nuestro dinero por el nuevo etc., etc,

Firma Invitada
El Euro, un desafío europeo,
un desafío para los europeos

Firma Invitada
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Frente a esta situación no cabe rebeldía alguna, el
cambio se producirá de forma inexorable y sin posibilidad
de dar marcha atrás. Si nos fijamos bien, el cambio ya ha
tenido lugar en nuestras cuentas bancarias, las cotizacio-
nes de valores ya vienen en euros, los tipos de interés se
fijan desde el Banco Central Europeo, sólo queda pen-
diente pasar el periodo de convivencia de las dos monedas
Enero y Febrero del próximo año, para que el Euro tome
carta de naturaleza definitiva en nuestros bolsillos.

Nos acercamos a un periodo donde no será extraño
que algún desaprensivo pretenda engañarnos, por ello
seguidamente desgranamos algunos consejos básicos
para nuestro buen gobierno:

Primero.- En los bancos y cajas de ahorros, cambia-
rán gratuitamente nuestras pesetas por euros, así pues
desconfíe de particulares que le ofrezcan cambiar su
dinero.

Segundo.- No espere a ultima hora, si tiene monedas
en casa, llévelas a su banco, donde le cambiaran sin
coste alguno sus monedas por euros. Se estima en mas
de 30.000 millones de pesetas la cantidad de moneda
metálica que al final quedara sin cambiar y sin mas valor
que el sentimental en los bolsillos de los españoles.

Tercero.- Acostúmbrese a calcular los precios en
euros, en muchos lugares le facilitaran desde calculado-
ras de bolsillo a tablas conversoras de pesetas a euros.
Recuerde cambios redondos del tipo 6 Euros equivalen a
1000 Ptas.

Cuarto.- Utilice más las tarjetas, los cheques, para
efectuar sus compras y pagos, donde no caben errores en
la entrega de efectivo, y si los hubiere, queda una cons-
tancia de los mismos.

Quinto.- Solicite en su banco o caja un monedero
Euro, a partir del 15 de Diciembre podrá contar con él
para ir familiarizándose con las distintas monedas por un
contravalor de 2000 Ptas.

Sexto.- Compruebe que los precios en los estableci-
mientos a los que acude, se redondean de acuerdo a la
regla del redondeo oficial, así como que la puesta en cir-
culación del euro no supone necesariamente un incre-
mento de precio.

Séptimo.- Si usted dispone de dinero fiscalmente
opaco, tiene total facilidad para cambiar hasta
2.500.000,- Ptas. en metálico, pero recuerde siempre a
través de su banco o caja, evite ser engañado.

Octavo.- Familiarícese con las comprobaciones de
seguridad de los nuevos billetes en euros y sus corres-
pondientes contravalores. Existen numerosos folletos y
facsímiles.

Noveno.- Si mantiene alguna duda, consulte a otras
personas de su confianza, vecinos, comerciantes, ofici-
nas bancarias, o bien al Ayuntamiento, oficina del con-
sumidor, Banco de España, etc.

Décimo.- Recuerde que hasta el 30 de Junio de 2002,
puede cambiar sus pesetas por Euros en las oficinas de
bancos y Cajas y de manera indefinida en el Banco de
España. Las pesetas no pierden su valor. Asimismo, si
tiene papel moneda de otras nacionalidades europeas,
(Francia, Italia, Alemania) cámbielas en su banco o caja.

Animo, el Euro es nuestro.
José María Llavata Arnau
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BURJASSOT PEATONAL (7)

En el último número de la revista presentamos un

resumen del estudio que el Ayuntamiento ha rea-

lizado titulado “MOVERSE EN BURJASSOT.

Un análisis crítico de la movilidad, el tráfico y el transpor-

te en Burjassot”. Ha sido elaborado por un ingeniero de

Caminos, por un economista y máster en Gestión

Ambiental y por cinco estudiantes de Arquitectura. Una vez

realizado este estudio, los mismos técnicos están elaboran-

do un proyecto de movilidad con el objeto de regular el trá-

fico de peatones y vehículos en todo Burjassot.

El día 27 de septiembre el Ayuntamiento convocó a la

junta directiva de la asociación con el objeto de informar-

nos de dicho proyecto y oír nuestra opiniones. A dicha reu-

nión asistió el Concejal de Tráfico, el Jefe de la Policía, los

técnicos que elaboran el proyecto y varios miembros de la

junta directiva de nuestra asociación.

Los técnicos nos informan de que han dividido el pro-
yecto en cinco grandes grupos, y que por su importancia el
casco antiguo es uno de estos grupos. Ellos tienen varios
ejemplares de nuestra revista y saben de la importancia que
nuestra asociación da al tema de la peatonalización recogi-
dos en esta sección; conocen los graves problemas de tráfi-
co en nuestro barrio y nos presentan la propuesta que se
muestra en la figura.

Propuesta de tráfico para el casco antiguo. La zona
sombreada corresponde a calles con tráfico limitado
sólo al paso de vecinos y carga y descarga.

Debido a la escasa anchura de las calles Jorge Juan,
Obispo Muñoz y Mariana Pineda, estas calles no pueden
soportar el doble uso de tráfico de vehículos y peatones. Por
ello proponen la peatonalización de dichas calles que supo-
ne el acceso limitado sólo a vecinos, y para carga y descar-
ga. Igualmente las travesías Fernando Martín y Cervantes.
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Además todas las calles tienen el mismo sentido de tráfico
para evitar que se conviertan en travesías. También la calle
Bautista Riera se quedaría con sentido único de tráfico, el
mismo que las otras tres. La calle Blasco Ibañez se queda
con un sentido único en dirección contraria. Se permitiría el
aparcamiento de vehículos en las calles como en la actuali-
dad, salvo en el tramo de Jorge Juan que va del
Ayuntamiento al Mercado, cuyo tratamiento es especial y
del que informamos aparte.

El Jefe de la Policía se comprometió a que al ponerse en
marcha la nueva regulación del tráfico habría un mayor
control policial con el objeto de hacer cumplir las normas.
Para evitar que circulen o aparquen vehículos que no sean
de los vecinos, se harían unas tarjetas de residentes. Si con
el paso del tiempo, siguieran pasando vehículos que no fue-
ran del barrio, se buscarían otras soluciones como bolardos
retráctiles con mando a distancia.

Puesto que esto supondría un coste mínimo, se podría
poner en marcha en un plazo mínimo pues solamente supo-
ne cambiar las señales de tráfico. Todo dependerá de la
voluntad del Ayuntamiento.

La junta directiva valora muy positivamente dicha pro-
puesta pues coincide con nuestras reivindicaciones de siem-
pre: queremos peatonalizar o restringir el tráfico de vehícu-
los con el fin de facilitar el tránsito de peatones y el uso de
la calle para las personas; pero queremos que sea sin coste
para los vecinos pues entendemos que el cambio se puede
hacer con muy poco dinero. Siguen sin resolverse proble-
mas como los causados por las motos: alta velocidad y
exceso de ruidos; pero pensamos también que esto es un
primer paso que reducirá considerablemente el tráfico en
nuestro barrio y que de perdurar el problema de las motos
debemos buscar soluciones posteriormente.

Se nos informa también de que la Conselleria tiene pre-
visto construir un carril-bici que una Valencia con el
Campus de Burjassot. Aunque todavía no se conoce el tra-
zado definitivo, los técnicos creen que se puede aprovechar
para que pase por nuestro barrio de forma que sirva también
de unión con los institutos de Educación Secundaria de
Burjassot. 

LA CALLE JORGE JUAN
En el mes de julio el Ayuntamiento solicitó una subven-

ción para rehabilitación de zonas comerciales. Debido a la
falta de tiempo no han podido consultar a los vecinos y han
realizado un proyecto en el mes de agosto: consiste en pea-
tonalizar desde la plaza del Ayuntamiento hasta el cruce con
Baltasar Mallent suprimiendo las aceras, poniendo adoqui-
nes, bancos y árboles y farolas de hierro fundido. A la junta

directiva de la asociación se nos informó de dicho proyecto

en el mes de septiembre. Nuestra postura ante este proyec-

to la hemos reflejado en un escrito que hemos presentado al

Ayuntamiento y que reproducimos a continuación, compro-

metiéndose verbalmente los responsables municipales a

aceptar las condiciones que se exponen:

Burjassot,, 2001, octubre, 15

Josep Martí Ferrando, [...], com  a president de l’asso-

ciació de veïns Nucli Antic i d’acord amb allò aprovat en la

darrera reunió de la junta directiva de data 10 d’octubre de

2001, per la present li faig saber:

PRIMER, Que en data 17 de setembre de 2001 se’ns va

presentar en la casa consistorial el projecte de peatonalitza-

ció del carrer Jorge Juan,  tram plaça Emilio Castelar - plaça

Baltasar Mallent.

SEGON, Que a partir d’esta data són moltes les inter-

pretacions que es fan d’allò que ha sigut i és, la postura de

la junta directiva respecte a dites obres, cosa per la qual,

l’esmentada junta ha volgut resumir-les i expressar-les per

escrit perquè no hi haja tergiversacions, vacil·lacions ni

dubtes al respecte; a saber:

a) Que la premura amb què s’ha hagut de lliurar el pro-

jecte no és excusa per no haver mantingut una reunió prè-

via sobre la qüestió amb el/els regidor/regidors responsa-

bles del projecte i els tècnics; convocar una reunió quan el

projecte ja està lliurat en Conselleria, és informació, però

no participació.

b)  Que els veïns no tenen perquè sufragar amb càrre-

gues impositives especials la part de l’obra no subvencio-

nada per la Conselleria de Comerç.

c) Que abans de començar les obres ha de quedar ben

clar que la peatonalització del carrer no suposarà la

instal·lació de terrasses al carrer amb les molèsties conse-

güents per al veïnat (i eixa conformitat la donaren en la reu-

nió els representants municipals).

d) Que abans de reinstaurar el mercadet habitual dels

dimecres exigirem que hi haja un pla de protecció civil que

atenga les possibles emergències i seguretat del veïnat

(bombers i ambulàncies).

e) Que l’associació de veïns Nucli Antic de Burjassot

sempre ha apostat per la màxima peatonalització possible

de la nostra ciutat, cosa per la qual, i encara que este no fóra

el nostre projecte, donem el nostre beneplàcit a les obres de

peatonalització que du endavant el M. I. Ajuntament de

Burjassot, salvaguardant els punts anteriors.
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Avisos varis…

Per Nadal… compra
també a Burjassot

JUNTA DEL 75 ANIVERSARI CORO-
NACIÓ “VIRGEN DE LA CABEZA”
La Junta del 75 Aniversari de la Coronació de la
Verge de la Cabeza ens ha fet saber el programa
de l’inici dels actes de l’esmentada efemèride.
Quan els socis tinguen la revista, òbviament ja
s’hauran realitzat, però des d’ací els animem a
que prenguen part activa en els actes i festes que
es realitzaran al llarg d’este any. No és qüestió de
detallar ací cada un dels actes que ja s’ha planifi-
cat, però podem dir que s’efectuaran el dia 2 de
cada mes i que, per més informació pregunten
directament al personal de la Junta.

“AMIGOS DE SAN ROQUE”
Reiterem la nostra felicitació a l’associació
Amigos de San Roque; els quals han tornat a
aconseguir una altra subvenció per a la restau-
ració de la nostra ermita de Sant Roc. D’esta
manera es realitzaran obres que permetran con-
solidar el procés de restauració de la nostra
ermita reclama.

PETICIÓ DEL CONSERVATORI
L’any passat informàvem de la iniciativa que
havíem començat per tal de que la nostra pobla-
ció tinguera el Conservatori de Música que es
mereix. Hem d’informar-los, però que, no obs-
tant, les nostres gestions, ens trobem en una
situació d’espera. Parlàrem en la directora de
l’Acadèmia de Música Esther i amb el director
de l’Agrupació Musical Los Silos. Les dos enti-
tats estaven, en principi, disposades a col·laborar
amb l’Ajuntament en la creació del conservatori.
Hem elevat la nostra informació al respecte al
director de la Casa de la Cultura, que és la per-
sona  que ens han designat per part de
l’Ajuntament per al seguiment d’este tema però,
lamentem comunicar-los que, de moment no
tenim més novetats.

PREMI A LA NOSTRA ASSOCIACIÓ
El 5 d’octubre de l’any 2001 el Bloc
Nacionalista Valencià de Burjassot ha atorgat a
l’associació de veïns Nucli Antic de Burjassot el
I Premi a la Iniciativa Ciutadana a la nostra asso-
ciació. Amb este guardó han volgut premiar la
trajectòria en la consecució d’un nucli antic més
habitable i un Burjassot més arrelat en la seua
cultura. Sempre hem cregut que esta és la forma
d’assolir una autèntica modernitat. Esta ja no és
fonamenta en la fórmula caduca d’un augment
dels paràmetres  quantitatius i, per tant, amb data
de caducitat, sinó en el creixement sostenible.

REBUIG A LA BASE DE L’OTAN
En la primera sessió d’este curs la junta directiva
de l’associació va decidir per unanimitat manifes-
tar el seu rebuig a la instal·lació de la base militar
de l’OTAN en la veïna població de Bétera. I això
per diverses raons, la principal de les quals és que
este tipus d’activitats no és el millor camí per pre-
parar la pau. El món no necessita incrementar les
despeses militars, sinó acurtar les distàncies que
hui separen els països rics dels països pobres.
Solament unes relacions internacionals basades
en la justícia poden assentar els fonaments d’una
pau duradera.  Els successos posteriors, desgra-
ciadament, ens han donat la raó.

CLAVARIA DE SANT MIQUEL
La clavaria de Sant Miquel de l’any 2001, en un
gest que l’ha honrat, s’ha limitat a acomplir els
actes estrictament religiosos, de manera que ha
pogut lliurar els diners sobrants de la festa a la
parròquia de Sant Miquel per ajudar a la restau-
ració de la façana. Obrant d’esta manera han
sigut fidels a la tradició de l’obreria de Sant
Miquel i han donat exemple com a cristians i
com a ciutadans. La nostra felicitació, igual-
ment, a la clavaria de Sant Miquel de l’any 2002
que també pensa fer generoses aportacions a la
parròquia.
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SUBVENCIÓ DE LA REGIDURIA DE
L’ÀREA DE BENESTAR SOCIAL
Enguany, com l’any passat, a l’hora del tanca-
ment de la revista se’ns ha notificat un decret de
l’àrea de Benestar Social del M. I. Ajuntament de
Burjassot, pel qual, atenent a la sol·licitud pre-
sentada per l’Associació de Veïns Nucli Antic de
Burjassot i vista la proposta del regidor
d’Educació es concedix una subvenció per tal de
sufragar les despeses derivades de la realització
de diferents activitats culturals i mediambientals.
Sempre és d’agrair i, de fet agraïm en nom de
l’associació, la sensibilitat dels polítics envers les
activitats culturals que realitzen les institucions
de base.

SITGES
L’any passat féiem una crida per a la salvaguarda
del nostre monument nacional. Malauradament,
un any després, les coses continuen igual, si no
pitjor, ja que el pas del temps juga en contra del
Pati i, per tant, en contra de tots. És per això que
hem volgut dedicar el dossier d’esta revista a dit
edifici. A tal efecte comptem amb la col·laboració
extraordinària de Robert Blanes i ens fem ressò
de les queixes pels actes multitudinaris que en ell
es realitzen i que afecten l’estat de l’edifici.
L’efecte de sis mil persones botant en el Pati, l’e-
fecte de les màquines, l’efecte del muntatge, l’e-
fecte dels detritus, no és més que una desbocada
carrera cap a la destrucció del nostre monument
més emblemàtic.

PROGRAMA DE SALUT
BUCO-DENTAL
La Conselleria de Sanitat realitza des de ja fa
uns quants anys un programa de salut bucoden-
tal encaminat a la prevenció de malalties de la
boca. La primera fase de l’esmentat programa
consitix en visites a tots els col·legis amb la
finalitat de revisar als xiquets d’educació infan-
til i enviar-los a l’especialista cas de detectar-se
algun problema. Ara bé, el programa sols es rea-
litza de manera intermitent i molt parcial en la
nostra població des de ja fa uns quants anys,
cosa per la qual està perdent-se un dels pocs
programes de prevenció de salut amb el risc
consegüent per als nostres fills. D’igual manera,
la Campanya de Fluoració tampoc no té un
seguiment i control per part de Sanitat, quedant
el seu acompliment a la bona voluntat de la mes-
tra o mestre corresponent. La junta directiva de
la nostra associació ho ha posat en coneixement
del regidor d’Educació i esperem que l’equip de
govern del nostre Ajuntament eleve les protestes
necessàries davant la Conselleria de Sanitat i es
torne a reprendre el programa. D’altra banda
seria interessant reivindicar el dret a què el
metge especialista estiga a Burjassot i no a
Paterna com es troba ara.

CAMPANYA DE SOTERRAMENT DE
LES VIES
No obstant les mobilitzacions en contra, les obres
per salvaguardar els passos a nivell ja han
començat. A més de les dificultats que, en aquell
moment senyalàrem, veurem postergada, pot ser
durant molt de temps, la possibilitat de soterrar
íntegrament les vies al seu pas per la nostra ciutat
de Burjassot. Ara, per tant, centrarem els nostres
esforços en el soterrament a partir de l’estació de
Burjassot en direcció Bétera.

EL PADRE JOSÉ GARCÍA: FILL
ADOPTIU DE BURJASSOT
En la contraportada interna del número anterior
de la revista El nucli antic ens fèiem ressò del
sopar que organitzava el Club d’Amics del Pare
José. En l’any 2001 el pare José García ens ha
visitat. L’acte organitzat en Cantereria va comp-
tar amb l’assistència de l’arquebisbe i de l’alcal-
de Burjassot, així com amb la solidaritat de les
gents que hi acudiren i que generosament aporta-
ren 2.150.000 de pessetes que van destinades a
pal·liar la gana de la gent més miserable de
Zimbawe. Val a dir que el M. I. Ajuntament de
Burjassot ha nomenat al pare José García fill
adoptiu de Burjassot i, encara ha pogut entregar a
la seua obra 500.000 pessetes procedents del fons
de solidaritat del 0,7 per 100
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La Junta Directiva informa
En l’any 2001 també han sigut moltes les activitats que ha desplegat la junta directiva. Ens hem reunit amb el president
del Consorci Provincial de Bombers, amb el secretari del Gabinet del Conseller de Sanitat, amb el director general
d’Obres Públiques i Urbanisme, hem estat presents, des de la seua fundació, en la Junta Restauradora de la Façana de
la Parròquia de Sant Miquel i, en moltes més plataformes i juntes. Cal, per tant, que els socis ens ajuden a estar pre-
sents en tots els fòrums que redunden en benefici del nostre barri i del nostre poble.

GRATUÏTAT DELS BOMBERS PER A LES FAMÍLIES MÉS DESFAVORIDES

En la campanya Que no ens socarren!, al temps que exigíem que no ens furtaren el parc de bombers exigíem la gra-
tuïtat del servici. Temps al temps. Vàrem aconseguir el primer i principal objectiu, però quedava per realitzar el de la
gratuïtat. Després de més de dos anys d’esforços, en una sessió plenària de la Diputació de València (juliol de 2001) es
reconeixia el mèrit del moviment veïnal de Burjassot i de Godella en la consecució de la gratuïtat del servici de bom-
bers per a les famílies més desfavorides. Continuarem treballant.

Informa: Trinidad Andrés

REUNIONES CON EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTES

Se viene manteniendo de forma periódica reuniones muy interesantes, de representantes de las Asociaciones de
Vecinos de Burjassot y Godella con el Director General de Transportes de la Consellería de Obras Públicas, Urbanismo
y Transporte, a fin de conocer de primera mano los avances en el tema de soterramiento de las vías del ferrocarril a su
paso por nuestras poblaciones. Como siempre el Sr. D. Vicente Dominé, muy bien informado sobre el tema, nos va dando
detalles sobre los avances que se van produciendo. El pasado día 23 de octubre tuvo lugar la última de las reuniones.
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Por una parte se reafirmó en los compromisos adquiridos por la Consellería, a saber:
1) Realizar a lo largo de la presente legislatura el estudio técnico de viabilidad del proyecto de soterramiento del

tramo comprendido desde la estación de Burjassot hasta pasada la estación de Godella, de tal modo que se pueda
mantener al servicio normal mientras duren las obras. 

2) Que el trazado sería paralelo al actual, con la misma ubicación para las estaciones.
3) La voluntad inicial de la Conselleria es hacer la obra a cielo abierto, dado que es más económica y que inicial-

mente parece viable.
4) Que los ayuntamientos de ambas localidades deben autorizar las correspondientes obras, así como facilitar a tra-

vés de sus planes generales de ordenación urbana el trazado, con la consiguiente autorización para derribo de
inmuebles que impidieran la obra.

5) Cualquier ampliación del trazado subterráneo que se quisiera, implicaría la colaboración de los municipios en los
gastos de la obra adicional realizada, como así se ha planteado en Torrent o Benimàmet (Valencia).

Hasta la fecha se ha llevado a cabo conversaciones con técnicos de ambos ayuntamientos y parece que hay buena
voluntad por todas las partes implicadas, si bien el ayuntamiento de Godella parece no haber contestado al último reque-
rimiento de la Conselleria.

A principios de septiembre se realizó un estudio por fotografía aérea para tener una adecuada información sobre la zona
de obras, dado que los márgenes de ubicación del trazado tienen que ser muy precisos. Con ello, los técnicos de la Conselleria
dispodrán de los datos precisos para comenzar a efectuar una primera tentativa de trazado. Es evidente que obra de tan gran
envergadura lleva aparejado unos costosos y cuidadosos estudios, que tardan un tiempo en realizarse, y después surgirá la
conveniencia o no de su desarrollo, por lo que para el inicio de estas obras no hay ninguna previsión orientativa.

De momento, lo que si se está llevando ya a efecto es la eliminación de pasos a nivel a la entrada de Burjassot, y que
estarán finalizados para el año próximo. Junto con una obra adicional para evitar el cruce del tranvía en la zona de
Canterería aprovechando uno de los huecos sobre el Puente de la Pista de Ademuz no utilizado hasta ahora.

Informa: F. Llopis

PLATAFORMA CONTRA LA BASE DE BÉTERA

La vecina población de Bétera ha sido propuesta para albergar una base de la OTAN. Distintas asociaciones han cons-
tituido la “Plataforma ciutadana antibase  de la OTAN”,  a la que se ha sumado nuestra asociación. Creemos que los gra-
ves acontecimientos que están sucediendo en el mundo no se resuelven con más guerras, bombardeando personas ino-
centes, aumentando los gastos militares y construyendo más bases, sino con el diálogo entre los pueblos, ayudando a los
países en su desarrollo y luchando contra la pobreza y la injusticia sin pretender imponerles nuestra cultura doblegán-
dolos por la fuerza. Ante estos hechos, la instalación de una base de la OTAN cerca de nuestras poblaciones sólo puede
aumentar el riesgo de una base militar o terrorista o la posibilidad de accidentes con el armamento. Es por ello que nues-
tra asociación estará presente (al menos de manera testimonial) en aquellos foros que planteen una alternativa a las armas
para solucionar las injusticias del mundo, puesto que como se dice en valenciano “un altre món es possible”.

Informa: Jesús Delegido

REUNIÓ AMB EL SECRETARI DE LA CONSELLERIA DE SANITAT

El passat 2 d’agost, quan tanta gent havia començat les vacances, alguns membres de la junta directiva de la nostra
associació de veïns i de la de Lauri Volpi ens entrevistàvem amb Marciano Gómez, secretari de la Conselleria de Sanitat.
Vàrem reprendre els temes plantejats a l’anterior cap del gabinet. La reunió va transcórrer en un clima molt cordial i es
va tractar, fonamentalment, de la qüestió de les ambulàncies SAMU (tema que ja exigírem als partits polítics abans de
la campanya electoral). Sobre este aspecte, l’esmentat secretari ens va indicar que s’havia abandonat la idea d’ubicar una
SAMU en un àrea determinada, puix les havien equipades en un sistema de localització per satèl·lit GPS, cosa que per-
metia saber, davant una urgència determinada, quina era la posició exacta de les SAMU i enviar on havia sorgit la deman-
da la unitat més propera. Això sí, ens recordà que havia dotat el nostre poble amb dos ambulàncies convencionals.

Un altre tema que abordàrem, i que pillà un poc desorientat al secretari, va ser el del consultori d’atenció primària
ubicat en el centre d’especialitats, pròxim a traslladar-se a Rubert i Villó. El doctor Marciano Gómez, que desconeixia
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l’assumpte, ens va prometre que faria les gestions pertinents per mantindre el consultori i que a finals de novembre ens
donaria notícies definitives sobre l’assumpte. Al tancament de la revista desconeguem el resultat de les seus gestions.
Esperem, que siguen favorables.

Informa: Salvador Arnau

VI CAMPANYA DE NETEJA

Enguany, amb una participació extraordinària de xiquets, mares i pares, professorat i veïnat s’ha dut a terme la VI
Campanya de Neteja i Educació Ambiental que promou l’associació de veïns Nucli Antic de Burjassot. Amb el lema de
“Salvem l’horta” centenars de menuts havien preparat les seues disfresses, pancartes i manifests (tot d’una gran quali-
tat) i, en un ambient de festa ens feren saber de la seua preocupació per la destrucció d’allò que és el nostre medi ambient
més proper. Cal fer menció de la col·laboració extraordinària i entusiasta dels centres docents dels voltants; a saber
col·legis públics “Virgen de los Desamparados” i “San Juan de Ribera” i centre parroqual “San Miguel Arcángel”. Ara
bé, la campanya no acaba, no déu acabar en un dia. Cal demostrar esperit cívic i no abocar el fem abans de les 18 hores,
perquè es molesta al veïnat que té prop el contenidor; cal tirar el paper i el cartó dins del contenidor i no deixar-lo fora;
en fi, cal preocupar-se un poc per afavorir no sols el medi ambient, sinó també al nostre veïnat: ser cívics és cosa de tots.
En la materialització de la Campanya hem de recordar dos noms propis, el de Vicent Herrero i el de Teresa García, regi-
dors d’Educació i d’Obres i Servicis que han disposat tota la infraestructura municipal necessària, a més del seu suport
personal per a que la Campanya haja arribat a tan bon port.

Informa: Pura López
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Els socis opinen (I)…

Los viejos tenían razón: nos estamos quedando sin

pueblo.

Esos mismos abuelos –que contertulian, haga frío o

calor, en el callejón sin salida, final de la calle José

Carrau, camino metro “Burjassot”- nos advirtieron a los

vecinos que iban a edificar en la huerta entre el metro y

la calle Maestro Lope de nuestro Burjassot.

No los creimos. ¿Edificar sobre huerta? Por si las

moscas, al ayuntamiento a preguntar al funcionario de

turno. Recibimos palabras tranquilizadoras: “-En esa

zona no se puede edificar (zona no edificable, zona

verde)” Y nos despliegan un plano de la zona “-Miren es

una zona PUG, y depende de Valencia y no van a permi-

tir que ahí se edifique. Bla, bla, bla.”

Pero los viejos insistían: “-poderoso caballero es don

dinero...pronto edificarán.”

Así que acudimos a una convocatoria en la Casa de

la Cultura donde se reunían entendidos de urbanismo.

Cuando nos aclamamos al de Izquierda Unida con nues-

tros temores, los desestimó por infundados e inviables,

“-se montaría tal estruendo popular si construyeran en

esa zona de huerta que los implicados echarían marcha

atrás... imposible económicamente, habría que tapiar la

acequia Moncada, soterrar el metro... no hay dinero para

tanto... tranquilos es un rumor de tonto del pueblo...”

Qué bien, qué tranquilitos volvimos a casa. No había

nada que temer, habladurías de ociosos.

Y los viejos, erre que erre, levantando la liebre:

“Están comprando todos los campos... pagando lo que

haga falta... incluso presionando si falta hace...”

“-Pero abuelo, ¿quién está comprando unos campos a

precio de oro cuando lo único que está en proyecto es un

paseo?”. Los abuelos susurran con la boca pequeña y el

temor en la garganta (en la España de la democracia y

libertad): “-compra quien ha comprado y edificado media

Burjassot, con la colaboración del pez más gordo”, y bus-

can con recelo a su alrededor, que nunca se sabe...

Sólo tres respuestas, Dios mío, sólo tres: (1) ¿Cuál es

la situación urbana de la huerta junto al metro

Burjassot?; (2) ¿Quién está comprando los terrenos?, (3)

¿Qué se va a edificar allí?

Es tal el secretismo de las autoridades competentes,

que estas tres tristes simples preguntas no hay manera

humana de que te las respondan a priori (esto es, antes

de que te las estampen en la cara de los hechos consu-

mados).

Van pasando los días y tal vez los viejos se equivo-

caron, cosas de ociosos que decía el de I.U.

Pero ya han empezado a cubrir lo que resta de ace-

quia.

Pero las huertas ya nadie las cultiva.

Pero ya han comprado además dos plantas bajas en el

pouet para zona verde (¿más zona verde; qué no era zona

verde las huertas?).

Pero ya me pesa el alma cada vez que contemplo la

huerta –el último trocito que nos quedaba-. Pronto desa-

parecerá... y algún día contaremos a nuestros nietos que

allí crecían higueras, y sembraban patatas y chufas, y

olía a estiercol antes de tractorar la bendita tierra ahora

enterrada bajo hormigón... Vosotros nos habéis dejado

sin pueblo, sin huerta, sin dignidad.

Los viejos tenían razón: van a edificar.

Un vecino de la calle Mestre Lope

Sobre las edificaciones entre la calle
Maestro Lope y el Metro
ARTICULO PARA DENUNCIAR LAS PRÓXIMAS EDIFICACIONES EN LA ZONA DE HUERTA
ENTRE EL METRO BURJASSOT Y LA CALLE MESTRE LOPE

18 Nucli Antic  -  GENER 2002
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Els socis opinen (II)…

Esta secció està oberta a tots els socis. D’esta manera ho ha entès Carmen Martínez, qui
ens ha fet arribar la seua col·laboració. Assumint la forma popular del romanç ens parla
d’una nostàlgia de temps passats, de quan Burjassot era el passeig de l’Horta. Però
Carmen no es queda ancorada en el record i ens parla dels nous espais d’encontre.
Gràcies per deleitar-nos amb els teus poemes, Carmen. 

Quan era jo joveneta
Burjassot, quan has canviat!
en eixa plaça d’Espanya
aleshores “adoquinà”

que el tramvia travessava
per a València baixar
i nosaltres passejàvem
plaça amunt i plaça avall.

Els diumenges reunies 
a tota la contornada
de Benimàmet; Paterna,
Massarojos i Montcada,

Alfara del Patriarca
que està tocant Montcada;
no oblidem Vinalesa
que està molt prop, al costat;

i Godella i Rocafort

aquests són pobles germans;

ja pegant cap a València
Campanar i Benicalap
i al xicotet Beniferri
com et podem oblidar!

Si has sigut per a Burjassot 
com un fillet malcriat!
T’han volgut tant Beniferri,
has estat tan emmarat

que si alguna cosa necessitaves
Burjassot t’ho ha donat
I no diràs, Beniferri,
que no dic la veritat.

Quan jo era joveneta!Quan jo era joveneta!



20 Nucli Antic  -  GENER 2002

Associació Veïns Nucli Antic Burjassot

Les Sitges
Dossier:

SITGES ESPECIAL SITGES ESPECIAL SITGES ESPECIAL SITGES ESPECIAL
SITGES ESPECIAL SITGES ESPECIAL SITGES ESPECIAL SITGES ESPECIAL

LES SITGES I EL CINE
Entre les moltes anècdotes que emboliquen la història de

les nostres Sitges, hi ha una que resulta particularment curio-
sa i molt poc coneguda pels nostres conciutadans.

El fet que anem a relatar està lligat al món del cine, al ser-
vir el nostre volgut monument, com a decorat natural per al
rodatge d’unes escenes de l’heroi francés Tintín.

La primera referència relacionada amb este succés, me la
va proporcionar el senyor Arturo Alonso (familiar dels últims
conserges dels Sitges), encara que només recordava que s'ha-
via filmat una pel·lícula. Uns mesos després, parlant sobre
este esdeveniment, amb un familiar de Burjassot afincat a
París, em va manifestar que havia assistit a la projecció d’una
pel·lícula on li va paréixer endevinar l’esplanada de les
Sitges i una de les seues gerres.

Però una vegada més la casualitat va resoldre el que els
records difuminen: el 28 de desembre de 1989, llegint, en un
periòdic local, la programació televisiva que oferia Canal 9,
vaig reparar en el títol d’una pel·lícula que resultava un tant
peculiar "Tintín i el misteri de les taronges blaves".1 Em vaig
posar a vore i, aproximadament, a la mitat de la projecció van
aparéixer les imatges que confirmaven que el director
(Phillippe Condroyer) va reparar en les Sitges, per a filmar
algunes escenes que ens traslladaven a un ambient mariner,
observant-se maromes, cordes, flotadors de suro i xàrcies de
pescadors esteses al sol, sobre l’esplanada, en les graderies
que sustenten la creu i damunt d'alguns "tetones" (vaig tindre
un sentiment d'orgull al vore que la nostra joia arquitectòni-
ca es donava a conéixer, encara que puntualment, a altres cul-
tures, pobles,... més enllà dels límits del nostre municipi). La
imatge es completava amb els magatzems exteriors (que en
eixa època servien com a vivenda), l’ermita de Sant Roc i
amb un sitja (el número 28) a què se li havia retirat la tapa i
un gos (Milú) mirava en el seu interior.

Les Sitges

1 Fitxa de la pel·lícula: - Dirigida per: Philippe Condroyer.
- Intèrprets: Jean-Pierre Talbot, Jean Bouse, Félix Fernández.
- Argument: El professor Tornassol rep un paquet que conté una taronja blava, la qual és robada per uns estranys del seu despatx,

desplaçant-se a València per a descobrir el misteri.
2 Algunes de les escenes descrites les podem contemplar en l'album de Herge titulatTintín y las naranjas azules, Editorial Joventut, Barcelona 1987 (quar-
ta edició), text d'André Barret, pp.24-26.



A continuació l'ull de la càmera ens trasllada a l'interior de la gerra on es veu el protagonista principal al costat del
seu amic, el capità Haddock, sobre un llit de blat, captius, en una presó singular.

Els nostres presoners aconseguixen eixir de la sitja per mitjà d’una corda i, mentres escalen, la càmera es recrea
ensenyant-nos l'interior del depòsit (les parets del qual estaven en perfecte estat de conservació). En l’última esce-
na veiem als nostres herois com ixen a l'exterior, podent distingir-se la base rectangular de la tapa del sitja, així com
la semiesfera pètria (amb cadenes i argolles; hui no podem disfrutar d'elles gràcies a la desídia i vandalisme que han
hagut de suportar i sofrixen) que cobrix l'obertura de la gerra i la resta de dependències que hem anomenat amb ante-
rioritat2.

Esperem que esta historieta, i possiblement algunes més, ens porten a tots a apreciar i respectar un poc més el pati
de les Sitges; veient-lo com cal: un monument viu que tanca entre les seues pedres mudes part de la història de Burjassot,
quelcom nostre, i no com quatre parets velles que cada dia sofrixen el pas del temps, la incomprensió de la gent i la desí-
dia dels nostres governants.

Roberto Blanes Andrés

RETROSPECTIVA I ACTUALITAT
Entre els molts testimonis que ens han llegat persones interessades pel nostre referent monumental, els Sitges, es

troba El senyor Manuel González Martí, que amb el pseudònim de Folchi, va escriure un atractiu article, en el periòdic
l'Anunciador Valencià, de l'any 1913, titulat Els sitches de Burjassot; crònica que va dividir en dos parts, publicades con-
secutivament en els mesos de gener i febrer (nombres 8 i 9 respectivament) de l'any mencionat.

Sense considerar l'apassionament romàntic de la seua prosa, podem dir que ens ha llegat un testimoni valuós en dades
i fetes que ens pot servir de guia, al mateix temps, ens ajuda a completar el coneixement històric dels nostres depòsits,
que en definitiva són part de la història del nostre poble i de la ciutat de València.

L'article, en si, forma un tot, encara que el separarem en dos parts: l'escrita i la gràfica, que anirem presentant en pos-
teriors col·laboracions. La primera, sens dubte, la més rica en contingut, ens servirà d'introducció a diferents temes, que
anirem analitzant individualment dins de la globalitat que són els Sitges.

Iniciarem la descripció amb el dinar que es va complimentar el tenor Tamagno3 en els sitges de Burjassot a mitjan
mes de gener. Després de degustar el plat més universal de la nostra cuina els comensals van decidir passejar per l'es-
planada, recorreguts uns metres i des d'un observatori tan privilegiat com la vora del mur que la rodeja, el cantant es va
quedar admirant la bellesa del paisatge que s'obria davant dels seus ulls; comentant als seus contertulians: me encuentro
encantado ante este panorama; conozco los principales parajes del mundo, obligado por mi profesión trashumante, y
afirmo que en ningún sitio he podido disfrutar en el rigor del invierno, temperatura como esta y paisaje como el que
desde aquí se advierte tan fértil y tan intensamente soleado4. 

Estes paraules, arreplegades per Folchi, són eco imperible d'altres que han anat ressonant en el temps, sent testimo-
nis, els documents que les han arreplegat. Així, el gran viatger preromàntic Aleixandre Louis Joseph Laborde escrivia
sobre el nostre monument: Este és un dels millors punts per a gaudir de la bella vista de la capital i els seus contorns5;
en 1876 Cruilles ens diu: desde cuyo pie, como punto eminente de todos los contornos, se disfruta una deliciosa vista
por la hermosa campiña y apiñada población6; Teodor Llorente Olivares, en 1887, ens va llegar el següent testimoni: es
uno de los miradores más hermosos de la huerta de Valencia7; Felipe de Gauna ens relata que Felip III i, la seua espo-
sa, Margarita d'Àustria van visitar i van dinar en les Sitges quedándose admirados por la panorámica que se divisaba
desde ellos... presenciaron, con harto deleite, que se descobria la mar con sus navios, que se holgaron de verlos8. Encara
que podríem incloure moltes citacions més (de Martínez Aloy, Orellana, Escolano, Cervellera Castro, Blasco Ibañez,
Cavanilles, Vicente Boix, Chrétien-Auguste Fischer,...), tancarem este capítol amb què podria ser un compendi de totes,
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3 Cantante lírico que alcanzó un destacado éxito en el teatro Principal de Valencia en la temporada de 1912.
4 Folchi, "Les sitches de Burjassot", Anunciador Valenciano, Valencia, enero de 1913, nº 8, portada.
5 Laborde, A.L.J.; Itinéraire descriptif de l'Espagne, Valencia, 1876, t.II, p.342.
6 Cruilles, Marques de; Guía Urbana de Valencia Antigua y Moderna, Valencia 1876, t. II, p.342.
7 Llorente Olivares, T.; Valencia, sus monumentos y sus artes. Su naturaleza e historia (1887-1888), Barcelona 1887-1900, t, II, p.476.
8 Gauna, F. de; Relación de las Fiestas celebradas en Valencia con motivo del Casamiento de Felipe III, Valencia 1926, t. I, p 311.
9 López Laguarda, J. J.; Burjasot (Apuntes para su historia), Valencia 1946, p.40.



l'epítet que li va conferir Ferran VII i que va arreplegar, el cronista de Burjassot, El senyor Juan José López Laguarda
de: Balcón de España9.

Per a aquelles persones que hem superat la barrera dels quaranta, quan llegim estos testimonis, és inevitable traslla-
dar-nos amb els nostres records als anys infantils i juvenils, jugant i passejant, per l'esplanada dels Sitges i contemplant
(des de la zona nord-est), com en un quadro emmarcat per les ja creixents construccions, part de l'horta, el blau del nos-
tre mar Mediterrani, les muntanyes circumdants i la silueta d'alguna barraca escampada per el el verger de la nostra horta.
Puc assegurar, al lector, que no es tracta d'una descripció idíl·lica o traïda pels records, va ser una realitat, de la que vam
disfrutar diverses generacions de burjassoters. Però van arribar els anys seixanta i amb l'excusa del progrés (Les
Ordenances de Gran València, a les que estava subjecta Burjassot) i amb el consentiment d'alguns pare o salvador de la
pàtria que autoritze i va estimular l'edificació, en diverses altures, de forma indiscriminada en tot el municipi i espe-
cialment en la zona confrontant a les gerres; va aconseguir cegar/cegar-nos d'un privilegi visual del que cap poble prò-
xim a València podia disfrutar.

Però el segrest de la vista panoràmica es va realitzar a pesar de la nombrosa documentació en contra de la construc-
ció d'edificacions al voltant dels Sitges: així, amb data de 16 de febrer de 175610, es va emetre un informe (del senyor
Josep Miralles, Procurador General) pel qual es prohibia l'edificació de cases en les proximitats de l'esplanada; relacio-
nat amb este tema podem recordar la moció que va elevar, el 25 de maig donen 1948, el llavors Tinent Alcalde El sen-
yor Eduardo Cosme Mestre, a l'ajuntament de Burjassot pel que sol·licita no se permitan la edificación de ningún inmue-
ble que tenga mayor alzada que la de una planta baja y piso, o sea, la de una altura aproximada de 7 a 7 metros y medio
con lo que se evitará el ir obstaculizando estas vistas11. Conclourem amb un nou informe emés i rubricat, en el mateix
any (14 d'agost de 1948), pel senyor Rafael Gallano Lluch (Director Degà del Centre de Cultura Valencià) que dictami-
na: Por tanto, considerando que debe acatarse en un todo la disposición de la Real Academia de la Historia publicada
en el Boletín Oficial de la Provincia12, núm 129. De 1.º de junio de presente año, y teniendo muy en cuenta el relieve his-
tórico y monumental de los Silos enclavados en aquélla, como así también el valor topográfico de éstos con relación a
las vistas panorámicas tan convenientes como saludables, estima: Que de ningún modo puédese autorizar que en el área
visible que desde los mencionados se domina a NE, se construya edificio alguno que rebase en más de un piso alto, ya
que, como sobradamente se ha expuestos, amén de posibles pleitos enojosos perdería tan bella población todo el encan-
to y presencia que siempre tuvo13.

Esperem que, el poc que queda, del patrimoni històric, monumental, artístic, natural,...de Burjassot el disfruten
generacions futures i no hagen d'espolsar vells escrits per a recordar com va ser i com podria haver sigut un dels
pobles més bells dels voltants de València. 

Roberto Blanes Andrés

HEMEROTECA BURJASSOT
També ha estat Roberto Blanes qui ens ha facilitat este text tan interessant sobre Burjassot i el Pati de les Sitges als

principis del segle XX. No podem sinó, reiterar-li, una vegada més, el nostre agraïment per la seua gentilesa cap a la
nostra associació de veïns.

Guía del viajero en Valencia y sus alrededores
A.Peiró Guillén. Valencia, dècada de 1920.; pp. 254-256
Lugar con ayuntamiento de la provincia, partido judicial, capitanía general y diócesis de Valencia; situado entre el

Turia y el barranco de Carraixet, en el declive de una suave colina caliza sumamente seca por naturaleza y á 4 km. de
Valencia. Posee unas 500 casas y 2.600 habitantes, cuatro calles anchas y bien alineadas; una plaza de bastante capaci-
dad, casa ayuntamiento, escuela de niños y otra de niñas, una posada, iglesia parroquial dedicada á San Roque, la qual
se halla situada sobre una pequeña colina y en posición tan ventajosa que permite dominar desde ella toda la huerta de
Valencia hasta el mar.
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10 Libro capitular 1756, nº 99.
11 Expediente: Servicio Jurídico Administrativo, Año, 1948, Ayuntamiento de Burjasot, Negociado Central, Moción de Vistas "Patio Silos", Fecha Inicial 25
de Mayo de 1948.
12 Si el lector quiere profundizar más en el tema puede consultar las disposiciones de 17 de julio de 1928 y 15 de diciembre de 1947 relacionadas con el
tema SERVIDUMBRES DE VISTAS.
13 Gallano Lluch, R., "Silos de Burjasot", Ayuntamiento de Burjasot, 1982, p. 14.



A la salida de la población y en la misma dirección de la ermita, se encuentra un hermoso local propio del
Ayuntamiento de Valencia que sirve para conservar el trigo. Se halla edificado sobre una hermosa explanada de 56
metros cuadrados rodeada de una muralla que a su vez sirve de asiento y con una cruz de piedra sobre una escalinata en
su centro. En la peña sobre la que asienta hay excavados 41 pozos ó Silos, donde se conserva el trigo de Pósitos de la
ciudad de Valencia, y que éste presta anualmente á los labradores pobres para la siembra de sus campos.

Tiene cabida para cerca de 23 millones de hectolitros de trigo, y su construcción comenzó en 1573, habiendo dura-
do la obra cerca de dos siglos. 

Actualmente se han construido alrededor de este local infinidad de quintas de recreo propiedad de famlias acomo-
dadas de la capital, las cuales, á la vez que embellecen aquellos alrededores, forman una extensa y bonita barriada.

En este pueblo celebró Cabrera un trágico festín, fusilando á los prisioneros que en su poder tenía y formando con
sus cadáveres horrorosa pirámide. este hecho será eterno recuerdo de su nombre, señalándole como límite adonde puede
llegar la mayor barbarie é infamia ejecutada por la fuerza bruta.

Como medios de comunicación Burjasot posee el ferrocarril de Valencia á liria, el del mismo punto a Bétera que
bifurca en esta población con el anterior, y el tranvía a Godella y Valencia.

El ferrocarril cuesta el trayecto: á Valencia 30 céntimos en primera; 20 céntimos en segunda y 10 céntimos en terce-
ra. El ferrocarril cuesta á Valencia 10 céntimos en el interior, 15 céntimos en el imperial y a Godella 10 céntimos en cual-
quier clase.

La estación está situada á la salida de la población por el camino de Valencia y en ella hay ómnibus que por 5 cénti-
mos transportan viajeros al centro del pueblo.

Información de Roberto Blanes

DECLARACIONS INTERNACIONALS QUE AFECTEN EL NOSTRE MONUMENT:
“La Conferència, profundament convençuda de que la major garantia de conservació dels monuments i de les obres

d’art ve de l’afecte i del respecte del poble, i considerant que aquest sentiment pot ser afavorit amb una acció apropiada
de les institucions públiques, emet el vot que els educadors posen la seua empenta en habituar a la infància i a la joven-
tut en abstenir-se de qualsevol acte que puga damnar els monuments, i que els induïsquen a l’enteniment del significat
i, en general, a interessar-se en la protecció dels testimonis de totes les civilitzacions”.

Carta d’Atenes (Atenes, 1931)

“Cada un dels Estats Parts en la present convenció reconeix l’obligació d’identificar, protegir, conservar, rehabilitar,
i transmetre a les generacions futures el  patrimoni cultural i natural situat en el seu territori. Procurarà actuar amb eixe
objecte pel seu propi esforç  i fins  el màxim dels recursos que de dispose, i arribat el cas, mitjançant l’assistència i la
cooperació internacionals de què es puga beneficiar, sobretot en els aspectes financer, artístic i científic, [cosa per la qual]
procurarà dins del possible: 

a. adoptar una política general encaminada a atribuir al patrimoni cultural i natural una funció en la vida col·lectiva
i a integrar la protecció d’eixe patrimoni en els programes de planificació general; 

b. instituir en el seu territori, si no existen, un o varis servicis de protecció, conservació i revalorització del patri-
moni cultural i natural, dotats d’un personal adequat que dispose de mitjans que li permeten dur a terme les tasques
que li siguen pròpies; 

c. desenrotllar els estudis i la investigació científica i tècnica i perfeccionar els mitjans d’intervenció [...] per  a fer
front als perills que amenacen el seu patrimoni cultural i natural;

d. adoptar les mesures científiques, tècniques, administratives, financeres adequades per a identificar, protegir, con-
servar, revaloritzar i rehabilitar eixe patrimoni”.

Convenció sobre la protecció del patrimoni (París, 1972)

“No déu permetre’s cap nova construcció, demolició o canvi que tinga un efecte advers sobre l’emplaçament i, que
a la seua vegada, afecte negativament l’apreciació o gaudi del lloc” .

Carta de Burra,  (Austràlia, 1979)

“La conservació de les poblacions o àrees urbanes històriques sols pot ser eficaç si s’integra en una política coherent
de desenrotllament econòmic i social, i si es pren en consideració dins del plantejament territorial i urbanístic a tots els
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nivells. Els valors a conservar són el carácter històric de la població o de l’àrea urbana  i tots aquells elements materials
i espirituals que determinen la seua imatge, especialment la forma urbana definida per la trama i el parcelat, la relació
entre els diversos espaus urbans, edificis, espais verds  i lliures així com la forma i l’aspecte dels edificis (interior i exte-
rior) definits a través de la seua estructura, volum, estil, escala, materials, color i decoració”.

Carta Internacional per a la conservació de poblacions i àrees urbanes històriques (1987)

DENÚNCIA DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS SILOS
Queremos manifestar nuestra protesta sobre la utilización abusiva por parte del Ayuntamiento de Burjassot del Pati

de les Sitges (Patio de los Silos), Monumento Nacional, para la celebración en él de grandes macroconciertos (más de
8.000 personas en el último de ellos). Con ello se fomenta la desaparición  del monumento más emblemático de la loca-
lidad, que viene sufriendo un terrible abandono por parte de las autoridades locales.

Este histórico monumento es una de las pocas construcciones de silos para almacén de granos subterráneo que que-
dan íntegros en Europa. Sin embargo ofrece un aspecto cada vez más lamentable: ni su dueño oficial, el Ayuntamiento
de Valencia, ni su dueño oficioso, el Ayuntamiento de Burjassot, tienen planteado ningún tipo de proyecto de rehabilita-
ción y conservación. No hay ninguna placa identificativa del mismo, no se dispone de ningún folleto explicativo de sus
características que se pueda ofrecer a cualquier turista o curioso que pretenda conocerlo. Se puede visitar su superficie
exterior sin ningún tipo de control.

Es evidente que el actual equipo de gobierno municipal de Burjassot ha encontrado una fuente adicional de recursos
en la celebración de estos macroconciertos, con la venta de entradas organizada a través de grandes almacenes, que ase-
gura una gran cantidad de propaganda de los eventos. Al daño que el edificio viene sufriendo por el disparo sobre su
superficie de todos los castillos y “mascletades” de la localidad, debemos sumar el causado por la instalación de esce-
narios y los miles de jóvenes saltando y bailando sobre él, además de lo que supone en estos actos la suciedad implíci-
ta. Sería lógico suponer que, al menos, los beneficios sirvieran para iniciar la restauración de esta construcción emble-
mática.

Pero, asimismo, queremos hacer patente la desidia del Ayuntamiento de Valencia que tiene completamente olvidado
este monumento nacional de su propiedad y consiente, por negligencia, el actual estado de decadencia y abandono.
Como propietario oficial del edificio es el responsable de la desaparición de las cadenas y candados que circundaban los
pilones de los silos, así como del deterioro general del Patio, tanto de los silos en sentido estricto, como de los almace-
nes que han perdido ya, prácticamente, la totalidad de las pinturas murales que los embellecían.

Nota de última hora: también va a servir para una carrera de motos y coches 4x4, increíble.
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MÉS DE 30 ANYS FENT FAENA
El grup Foc Verd porta funcionant més de 30 anys en

la parròquia de Sant Miquel. Va ser allà per l’any 1970
quan va començar la seua activitat. Des d’eixe moment
s’ha dedicat a donar una formació als xiquets i als joves,
una formació en valors humans i cristians, i sempre,
seguint l’Estil de Vida de Jesús. La majoria del inte-
grants de la nostra parròquia han tingut algun contacte
amb el junior ja fora de xiquets, d’educadors o ben bé de
pares de xiquets. Actualment cada dissabte ens reunim
vora cent xiquets i joves, una xifra que ens mostra que el
Moviment Junior Foc Verd està viu i molt actiu. La cam-
panya del duro n’és una bona mostra.

A la foto veiem tots els integrants del passat campa-
ment de juliol que es va fer en la “Fuente de la Miel”, en
Camarena de la Sierra (Terol).

CAMPANYA DEL DURO
Aprofitant que d’ací a no res arriba l’euro i ens hem

d’acomiadar de la pesseta, els integrants del Juniors ens
proposem que ho fem d’una manera solidària: donant-
los una part d’eixos diners per a les necessitats de la nos-
tra parròquia. Unes necessitats que ara per ara passen per
la rehabilitació de la façana en que estem immersos, i per
les famílies que s’atenen des de Càritas Parroquial. La
recaptació dels diners anirà, llavors, en estes dos direc-
cions cap a la façana i per a Càritas Parroquial.

L’objectiu de la campanya del duro és doble: per una
banda ajudar econòmicament a la parròquia; i per altre
conscienciar els xiquets del junior i als nostres veïns de
la necessitat d’involucrar-se en la vida de la parròquia.
És també un exercici de solidaritat, i una forma de
demostrar que si ens juntem, les nostres accions indivi-
duals poden obtindre uns resultats possitius.  

La campanya començarà en el més de desembre en
què els juniors posaran cartells explicatius i vidrioles per

diversos comerços del nostre barri. Serà en eixes vidrio-
les on la gent, quan vaja a comprar, pot anar deixant els
duros (o qualsevol altra moneda). Les vidrioles estaran
posades durant els mesos de desembre, gener i febrer, ja
que durant els mesos de gener i febrer continuarem
tenint pessetes i és eixe el període establert per anar can-
viant-les per euros.

A banda, els diversos grups de xiquetes i xiquets eixi-
ran a diversos punts de Burjassot (en el Mercat, per
exemple) per arreplegar diners. Finalment, el darrer cap
de setmana de febrer hi haurà una gran activitat en què
amb tots els diners arreplegats es farà algun dibuix, i hi
haurà jocs i activitats per a xiquets i majors. 

Des d’ací volem fer una crida a tots el veïns perquè
participen en esta campanya que organitzen els educa-
dors i la comissió de pares de xiquets juniors de Foc
Verd, l’associació de veïns Nucli Antic i Codemer
(Comerciants del mercat).  

El Moviment Júnior Foc verd de la Parròquia de Sant Miquel sempre ens ha sorprés amb la seua imagina-
ció i inventiva a l’hora de manifestar la seua solidaritat amb els més desfavorits o per captar fons per al

campament estival. Tots recordem les famoses  campanyes d’arreplegada de paper que periòdicament realitza-
ven per a estos fins. Ara els monitors de l’esmentat Moviment Júnior s’han dirigit a nosaltres per tal d’infor-
mar-nos d’una nova  proposta: donar monedes de duro per a la nostra parròquia de Sant Miquel. Deixem, però,
que ells mateixa ens ho conten:

CAMPANYA DEL DURO!
Una campanya solidària:
CAMPANYA DEL DURO!
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ESTÀ EN LA NOSTRA CIUTAT: EL
CÍRCULO CATÓLICO SAN ROQUE

És, pot ser l’entitat cívica més antiga d’esta ciutat.
Està en el nostre barri i, la seua presentació, resulta
quasi ociosa per a la nostra associació de veïns que en
els seus locals ha realitzats tants actes i reunions. I és
que, efectivament, el “Círcul” sempre ha tingut les
portes obertes, per a nosaltres i per a tantíssimes insti-
tucions de tot tipus. És una societat sempre disposada
a obrir les seues instal·lacions per a tots aquells actes
que redunden en la promoció humana i social dels bur-
jassoters. Ara, amb una directiva nova, plena
d’il·lusions, el seu president, ens conta què és i què
pretén el “Círcul”:

CONÉIXER-NOS ÉS CONÉIXER-TE
El “Círculo Católico San Roque” de Burjassot té la

seu social en el nucli antic de Burjassot des de fa 114
anys. el motiu pel qual es va fundar el 1887 (a l’igual
que altres “círculs” catòlics obrers en l’Espanya de
finals del segle XIX) fou la promoció i el desenrotlla-
ment integral de la classe treballadora. 

És evident que així com les cultures van evolucionant
a través del temps, també les societats i, sobretot si són
més que centenàries, intenten seguir servint al col·lectiu
social que les integra adaptant-se als nous temps. El
“Círculo Católico San Roque” pot considerar-se en esta
línia, ja que, conservant les seus arrels cristianes, treballa
per a ofrenar canals de promoció social oberts a les
inquietuds de hui. Per a citar alguna característica del que
significa la societat per a molts ciutadans de Burjassot diré
que, sobretot, se la considera com un lloc d’encontre. 

Són moltes les entitats, clavaries, penyes, germandats,
o grups de joves que es reunixen en els nostres locals per
a desenrotllar les seues activitats per mig de reunions
periòdiques durant tot l’any. Açò ens permet de valorar
tots els projectes com a propis, procurant que la seua
estància entre nosaltres siga el més agradable possible. A
tal fi la societat treballa per a disposar d’un servici de
cafeteria que puga acollir els diferents grups en un
ambient de distés i amé i familiar.  

El “Círculo Catòlico” ha adaptat els seus estatuts a la
nova normativa legal, constituint-se en una associació pri-
vada de fidels segons el nou ordenament canònic. La junta
directiva està composada pel consiliari (càrrec que recau
sobre el rector de Sant Miquel Arcàngel), un president,
vicepresident, secretari, tresorer i sis vocals que represen-
ten les diferents àrees de promoció dins de la societat (cul-
tura, teatre, orfeó, esports, economia i manteniment). 

Des de sempre el teatre ha estat el referent cultural de
la societat. Tots recordem amb grat la llarga i exitosa sin-
gladura del teatre del “Círculo” quan es desenrotllava en
l’edifici antic. Però hui hem de reconéixer que, a més del
teatre que resorgix amb noves inquietuds, hem crescut en
la diversitat cultural. Així, des de la comissió de Cultura
es venen oferint cursos de Doctrina Social de l’Església i
cicles de conferències que tracten de conscienciar-nos
sobre els problemes actuals de la nostra societat com ara
el genoma humà, l’ecologia, l’eutanàsia, el diàleg interre-
ligiós, la solidaritat i la salut mental que són, entre altres,

“Circulo Católico San Roque
Està en la nostra ciutat…

“Círculo Católico San Roque”
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els temes que s’han tractat durant estos últims anys.
Com  a activitats instaurades que funcionen amb un

objectiu concret, he de mencionar al grup de Ioga, al de
Jugadors Anònims d’Espanya a Burjassot, que seguixen
un programa terapèutic en la nostra societat. I el grup de
Promoció de la Dona, que desenrotlla la seua activitat
cultural en un pis de la societat i amb el que mantenim
una relació de treball en comú de forma continuada.

El “Círculo Católico San Roque” compta amb l’a-
portació, per part dels seus associats de quotes semes-
trals personals o famliars que contribuixen al seu man-
teniment. però l’esperit de la nostra entitat, i així s’ha
fet patent en alguna de les seues activitats, és arribar no
sols als socis, sinó a tota la població.

La nostra societat no sols pertany a la parròquia de
Sant Miquel Arcàngel com podria pensar-se per la seua
proximitat a ella, sinó a totes les demés parròquies que
s’han anat creant a Burjassot al llarg del temps i que
conformen l’Església de Burjassot actual. I no sols
volem arrimar-nos a “aquells que pensen en tot com
nosaltres”, sinó a tot col·lectiu, entitat o persona impli-
cats en l’avanç cap al coneixement i la busca d’un
Burjassot més humà i solidari. 

Exemple d’una d’estes activitats en comú podria ser
la de la lectura ininterrumpida de la Bíblia que cada any

celebrem el 25 de febrer amb la participació, en aug-
ment, cada any, de persones de fora del nostre entorn. A
este respecte recordareu que el “Círculo Católico” va ser
la primera entitat de la Comunitat Valenciana en assigar-
se un dia dins de la “Lectura Perpètua de la Bíblia” que
va sorgir després de celebrar-se l’any 2000 la lectura
continuada de la Bíblia gràcies a la campanya promogu-
da per D. Miguel Ángel vives, rector de l’església de la
Nativitat de Nostra Senyora de Cantereria i que es va dur
a terme baix el lema “2000 al son de la Paraula”.

Gràcies a estes celebracions tenim l’oportunitat de
compartir temps de veritable creació en l’escolta de la
Paraula de Déu amb germans d’Esglésies separades, sent
cada vegada majors els lligams d’amistat que ens unixen
a ells en este temps en què tant es necessita un diàleg
interreligiós.

Per tal de no allargar-me més en l’explicació de les
nostres activitats volguera agrair l’oportunitat d’entrar en
les vostres cases i aprofitar esta invitació per a obrir-vos
les portes del “Círculo Católico San Roque” a tots els inte-
grants del Nucli Antic, com a veïns més pròxims, esperant
col·laborar, junt a les vostres iniciatives, coneixent-nos
cada vegada més i disfrutant de la vostra acollida.

José Antonio García Garrido
PRESIDENT

Associació Veïns Nucli Antic Burjassot
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DEL BURJASSOT MEDIEVAL:
Algunas notas sobre nuestras zonas
de interés arqueológico

ALGUNAS NOTAS SOBRE NUESTRAS ZONAS
DE INTERÉS ARQUEOLÓGICO

Al no haberse realizado hasta el presente ningún tipo de
estudio arqueológico en Burjassot solo disponemos para
estudiar su evolución histórica de datos documentales. 

Las primeras referencias aparecen en el Llibre del
Repartiment, en donde Jaime I dona algo menos de vein-
tisiete yugadas de tierra. Sabemos pues que al menos su
origen hay que remontarlo a época islámica, cuando era
llamado búrj as-sáwt, o "La torre del azud", según
Carmen Barceló.14 Pasó a ser lugar de señorío a media-
dos del siglo XIII, llegando éste a manos de la familia
Fonte hacia 1265. En aquellos momentos el centro de
población se hallaba localizado en la actual zona del cas-
tillo, protegido por el valladar formado por la acequia de
Moncada a su alrededor. En la parte más alta se elevó en
su momento algún tipo de construcción defensiva, pro-
bablemente una torre islámica similar a las que todavía
se conservan en municipios vecinos, sirva como ejemplo
la torre Bufilla en Bétera, que sería más adelante con-
vertida en casa señorial y castillo, elemento constructivo
que sirvió como refugio a los habitantes de la población
durante las guerras de la Unión y la de Aragón contra
Castilla en el siglo XIV. En 1394 los habitantes de
Burjassot llegaron a un acuerdo con el señor jurisdiccio-
nal Micer Domingo Mascó, para reparar la casa, barba-
cana e mur daçió del vall de aquella.15 A lo largo de los
siglos XIV y XV se abren no menos de cuatro calles que
prolongan la población hacia la colina inmediatamente
anterior, adoptando una disposición longitudinal parale-

la al antiguo camino que conducía desde la plaza central,
denominada en la documentación medieval Plaça Major,
y actualmente Plaza del Pouet, a través del Vico Maioris,
actual Blasco Ibañez, (antes Calle Mayor), hasta la
población de Godella.

En los protocolos notariales conservados en el Real
Colegio del Corpus Christi de Valencia se localizan
abundantes datos relativos a las diferentes casas y cons-
trucciones ubicadas en el núcleo de población medieval.
La consulta de los libros notariales de Joan Masó y su
hijo Pere Masó, quienes registraron cientos de documen-
tos de esta población, al menos entre 1431 y 1481, ade-
más de otros registros de otros notarios han permitido
reconstruir documentalmente la extensión y distribución
geográfica del núcleo habitado en época medieval.

Durante los siglos posteriores la zona habitada debió
mantener las mismas dimensiones, y solo en el siglo
XIX se documenta en las actas del Ayuntamiento la par-
celación y venta de los terrenos situados entre el antiguo
núcleo urbano y el edificio de Los Silos, terrenos comu-
nales a través de los cuales se trazó la prolongación de
las cuatro calles de origen medieval. 

A principios del siglo XIX el antiguo cementerio situa-
do junto a la iglesia de San Miquel fue cerrado, y se esta-
bleció uno nuevo en la parte posterior de Los Silos16. Este
cementerio también dejó de ser utilizado a principios de
este siglo, cuando se construyó el que actualmente está en
servicio. La posterior prolongación del casco urbano hacia
el noroeste de Los Silos, y la construcción del barrio de
Canterería, se produjeron a finales del pasado siglo.

Ricardo Sixto. Degà dels nostres col·laboradors, ens aporta una sèrie de dades interesantíssimes sobre les
possiblitats arqueològiques de la nostra ciutat. Les excavacions científiques podrien aportar dades molt

interessant sobre els nostre passat col·lectiu. Esperem que les referències de Ricardo, tan documentades, així
com les seues reflexions tan oportunes, servisquen per a impulsar el pla arqueològic municipal.

14 Toponímia aràbiga del País Valencià. Alqueries i castells, Xàtiva, 1982, pág.130.
15 José TOLEDO GUIRAU, "Un documento del siglo XIV interesante para la historia de Burjassot", en Anales del Centro de Cultura Valenciana, 1959,
págs.30-35.
16 Archivo Parroquial de San Miquel de Burjassot, Quinque Libri 7, sig. 13, fol. 137; 1816, agosto 2.
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La zona que reviste un mayor interés arqueológico es la
que comprende el núcleo medieval de la población, en el
cual se documenta la existencia de la iglesia medieval y el
cementerio anexo, situados probablemente en el solar de la
actual; el castillo, documentado al menos desde el siglo
XIV, un hospital y una casa de baños, en muy mal estado
ya en el siglo XV. Fuera de esta zona se halla todavía el
molino de La Sal, alzado probablemente sobre  otro docu-
mentado en 1238 en el Llibre del Repartiment, del cual
aparecen nuevamente referencias en los siglos XIV y XV17.

La zona segunda con interés arqueológico rodea el edi-
ficio de Los Silos, construidos entre los siglos XVI y XIX,
junto a los que se ubican la ermita de San Roque y otros
edificios anexos a la construcción. Esta zona debió perma-
necer como espacio boscoso hasta la construcción de la
primitiva ermita, probablemente a finales del siglo XV, y
el inicio de las obras del primer silo en 1573.

Otro espacio interesante es en el que se ubicaba un
horno de cal documentado al menos desde 1462 en el acta
de deslinde del bovalar de Burjassot18. Esta ubicación de
un horno de cal perduró hasta no hace muchos años, y el
topónimo todavía es recordado. 

En la confluencia de las actuales calles Navarra y
Carretera de Llíria se ubicó un palacio del siglo XVIII que
sirvió más tarde de sede a la Estación Naranjera de
Levante, y actualmente a la Casa Municipal de Cultura.
Desde su terraza se realizó a principios del siglo XIX, y
antes de la invasión napoleónica un grabado en el que se
percibe la extensión de la zona habitada de la población

hasta sus inmediaciones (Vista de Valencia tomada del
lugar de Burjasot, publicado por primera vez en París en
1811). Esta zona comprende la de crecimiento de la pobla-
ción entre los siglos XVI y XIX.

Por último la zona donde actualmente se ubica la igle-
sia y el colegio de La Natividad son el centro de lo que en
el pasado siglo ocupó una industria alfarera que dio origen
y nombre al barrio de Canterería, a cuyas espaldas, pero ya
fuera del término de Burjassot, se localizaban las cuevas
de Benimàmet, documentadas desde el siglo XV gracias al
acta de deslinde del bovalar antes mencionada.

Hasta la fecha no se ha realizado ningún estudio arque-
ológico serio en Burjassot. A pesar de algunos descubri-
mientos fortuitos en las cimentaciones de las construccio-
nes realizadas en el caso antiguo en ninguna de ellas se
procedió a realizar ningún tipo de prospección científica.
Por otro lado sólo alguna excursión espeleológica nos
hace sabedores de la existencia de túneles y otras cons-
trucciones subterráneas, como refugios de la guerra civil,
pero de ninguna de ellas se ha levantado plano conocido o
se han publicado conclusiones de su estudio. Así pues son
varias las áreas arqueológicas de nuestro pueblo que revis-
ten un elevado interés. Sería deseable que en un futuro
conjugásemos las necesidades de desarrollo urbanístico
con el estudio científico de nuestro pasado siguiendo qui-
zás el ejemplo de otras muchas poblaciones en las que
ambos intereses no se presentan nada dispares.

Ricardo Sixto Iglesias.

IN MEMORIAM
Luis Llorens Riera

José Del Valle Martínez

Consuelo Miralles Martínez

Carmen Martínez Palanca

Pilar Hurtado Martí

17 (Archivo del Reino de Valencia -ARV-, protocolos, nª 2.786/B. de Calp; 1354, agosto 15.- Archivo de Protocolos del Real Colegio del Corpus Christi -
APPV-, protocolo nº 25.612/J.Masó; 1434, septiembre 20.- APPV, protocolo nº 22.859/P.  Masó; 1451, noviembre 24)
18 ARV, Justicia Civil, Manaments i empares, 1694, lib.1, m.8, fol.20; 1694, febrero 26, incluye una copia del acta original de 1462.
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