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L’amfitriona

Porte no sé quantes edicions
d’Espai Carraixet volent canviar
la foto amb què vos presente
cada nova revista. Per fi he trobat
el moment i vos mostre la meua
imatge actualitzada, més acord
al que soc hui en dia, perquè tres
anys i mig, el temps que fa des
que començàrem este projecte,
donen per a molt.
Tinc el cabell més llarg, moltes

taques en el front i algunes arru-
guetes al voltant dels ulls. Res
que no s’arregle amb una bona
mà de pintura o, més fàcil encara,
amb una simple capa de Photo-
shop. Però no soc jo d’aparentar,
o almenys intente allunyar-me del
que no vull arribar a ser.
Pot semblar paradoxal o con-

tadictori el que estic dient, per-
què, què té a veure la imatge que
la directora d’una revista cultural
projecta amb els continguts que
s’hi publiquen? Al meu entendre,
sí que hi ha una relació intrínseca.
Espai Carraixet va assentant-se
a l’Horta Nord com el mitjà de co-
municació de referència pel que
fa a la qualitat dels reportatges
que vos oferim, però no ens en-
ganyem, l’embalatge també im-
porta. El gran actractiu de les por-
tades de cada número i la
maquetació treballada de les pà-
gines de l’interior de la revista fa-
ciliten que vosaltres, lectores i lec-

tors, obrigueu la publicació amb
gust i ganes de llegir tots els con-
tinguts.
O és que quan degustem un

plat d’un restaurant només ens
importa el sabor dels productes i
no parem atenció a la composició
i neteja de la presentació? A
ningú li agrada trobar-se un pel o
una mosca capbussada entre un
bon caldo. 
El secret, no només pel que fa

a l’edició d’Espai Carraixet, sinó
en general en la vida, és l’hones-
tedat amb què fem les coses. No
hi ha res més fàcil que ser com
som, evitant les constriccions que
nosaltres mateixa ens apliquem,
i tractar d’actuar d’acord amb el
que pensem i sentim. A qui li
agrade maquillar-se, endavant! A
mi me fa mes goig empolainar-
me amb els productes naturals
de Yerbas Vivas o menjar els pro-
ductes de l’horta de Vorasenda.  
Espai Carraixet vol ser una re-

vista honesta. Hi ha infinites for-
mes de contar el que passa a
l’Horta Nord, i aquesta és la nos-
tra proposta, amb la cara neta i
el cor obert. Sentir el vostre caliu
ens ajuda a seguir donant-li
forma a les històries que vos
transmetem a través d’aquestes
pàgines. Ens ha crescut el cabell
i ens han eixit arrugues, però es-
tem més vives que mai. 

L’honestedat a través
d’una fotografia

nÚria GarCia
dirECtora d’Espai CarraixEt
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Diuen que els Valencians i les Va-
lencianes, les que viuen a l'Horta
Nord també, són molt de la broma,
que tenim molt de sentit de l'humor
i tot això, fins que es claven en la
nostra falla, comparsa, xaranga,
associació cultural, sindicat, "can-
sautor" o grup de música favorit.
Després de no sé quants anys

lluitant contra Franco (que va mo-
rir de vell i al llit) la Valenciana ha
esdevingut una cultura defensiva.
Les organitzacions i col·lectius són
organitzacions en què s'eviten els
conflictes, són plaents, almenys
superficialment. Els membres sen-
ten que han de concordar uns amb
els altres, obtenir la seua aprovació
i ser com no de la seua corda, ge-
nerant bon rotllo i "comboiet".
No hi ha llengües de primera

divisió ni llengües de tercera re-
gional, ni n'hi ha llengües pitjors
ni cultures millors que altres. La
nostra visió i concepció d'una llen-
gua o una cultura està determi-
nada per les nostres vivències,
pràctiques, costums i experiències,
que poden haver sigut meravello-
ses o molt desagradables.
Això ho veiem avui en dia re-

flectit a les nostres meravelloses
Xarxes Socials i al Servei Autonò-
mic "d'Arràdio" Televisió Valen-

ciana amb tot un seguit de perso-
natges i comptes d'humor, de "va-
lencianor", "influencers", i gent lle-
trada que es dediquen a fer
apologia dels esmorzarets, arros-
sos al forn, paelles i palles per la
llengua, del "pastís confitat en
ameles el favorit de totes les abue-
les", de "lo que mola ser valencià" i
de quina sort tenim de ser el poble
triat pel Nostre Senyor perquè fa
dia de falles i "m'abuela fa put-
xero", i no s'han donat compte de
què la Moma i el Momo són dos
personatges dignes del Street
Fighter 2 Champion Edition.
Perquè existisca l'Humor Blanc,

el Comboi i l'Alegria ha d'existir en-
cara que estiga injuriat l'anomenat
Humor Negre.
Un Humor que pretén riure's de

causes i coses que normalment
provocarien pena, tendresa o com-
passió (el poble valencià seria un
bon exemple) i utilitza el sarcasme
i l'escarni per fer broma de la re-
alitat que ens envolta. Una altra
cosa és l'humor nociu, que no hem
de confondre amb l'humor negre,
ja que l'humor negre tracta de des-
dramatitzar "la brida", i pot fer-se
servir com un bàlsam dins de la
nostra cultura, societat i relacions
amb els altres.

Hui en dia la denominada ge-
neració Z es troba falta de refe-
rents en la nostra llengua, portem
60 anys amb els acudits de Don
Pío, els i les "influencers de Ban-
cal", la Mare de Déu i el Cristo de
l'Agonia. Si volem que el Valencià
sobrevisca com a llengua s'han de
canviar models i dinàmiques i fer-
les més atractives per al jovent o
serem destruïts com a poble que
deia Son Gohan Fuster.
No per escriure bé, o corregir

faltes ortogràfiques als altres i anar
al sopar Ovidi Jamón York a relle-
gir mil voltes assumiràs la veu d'un
poble de Vicent Andrés Jess Ex-
tender i posar el disc de la gira
d'escola valenciana en bucle al
cotxe aconseguirem fer de la nos-
tra llengua, una llengua viva, fas-
cinant i seductora.
Jugar amb la llengua, l'ortogra-

fia i la gramàtica no destruirà el
Valencià, i aprendre a riure's de tot
(de nosaltres mateix també) ens
ajudarà a créixer i fer que la nostra
cultura siga cridanera, suggestiva,
abellidora, captivadora i estiga
present entre el jovent. Cal que es-
pavilem, ens estem atrinxerant al
reducte folklòric i ara ens cal una
guerra de guerrilles a tots els
fronts. Sí, al tiktok també.

pau piKonEnKo
Coordinador dEl proGrama dE ràdio

i Col·lECtiu piromusiCal KalEBarraKa

València no s'acaba mai... 
fins que arribes a l'Empalme

TARDOR 2021

El convidat
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No passa desapercebut. Eixa fa-
çana blava que es fusiona har-

mònicament amb el cel, jugant amb
la solemnitat d’unes columnes i ba-
lustrades impol·lutes, una delicada
font que dóna la benvinguda darrere
de la porta i un aroma fresc a llimo-
ner. És el conegut Xalet d’Alboraia,
una curiosa edificació situada al car-
rer Miracle que desprén una aura de
misteri, que ha fascinat a genera-
cions d’alboraiers i alboraieres i que,
ara, és de domini públic. La família
Monrós Grau, propietària de l’habi-
tatge, va signar ja al 2006 un conveni
de donació amb l’Ajuntament, i va
ser en 2019 quan es consolidà defi-
nitivament la cessió. Després d’una
inauguració aquest estiu plena d’ex-
pectació, gràcies a la qual un gran
nombre de veïns, veïnes i persones
visitants varen recórrer el Xalet i la
seua història a través d’una deta-
llada exposició, l’edifici es prepara
per a ser centre cultural i social mu-
nicipal. “A partir d’ara comptem

amb un espai privilegiat per a pro-
gramar exposicions i activitats cul-
turals, a més d’actes protocol·laris”,
explica l’alcalde d’Alboraia, Miguel
Chavarría. “També serà una estació
de pas de la Ruta del Grial, en la
qual participa el nostre poble, i molt
prompte albergarà l’Oficina de Tu-
risme Municipal”, assegura. 
Construït en 1930 per encàrrec de

Cristóbal Monrós i Carmen Lluch al
tornar de França amb les seues fi-
lles, Carmen i Rosario, el Xalet ha
albergat a la família i també diversos
negocis que exemplifiquen la vida
quotidiana de l’època. “Malgrat ser
un edifici privilegiat, amb la guerra
i sobretot la postguerra la família va
haver d’adaptar-se a la nova situació
i va desenvolupar una economia de
subsistència, que al cap i a la fi re-
flecteix la realitat de l’Alboraia d’ei-
xes dècades”, explica Maria José
Aguilar, arxivera municipal. Ella va
ser l’encarregada, junt amb el dis-
senyador Joan Carles Muñoz, d’ela-

borar l’exposició històrica que es va
instal·lar en la planta baixa durant
l’estiu. “Comptàrem amb fonts mu-
nicipals, parroquials, documentals
de la pròpia família i una entrevista
personal amb Vicente Cristóbal
Monrós Grau”, explica. I entre eixes
fonts familiars, una molt especial: el
diari de Rosario Monrós, que narra,
de manera exquisida, tots els seus
records i vivències en el Xalet.

De la mà del poble
“Mon pare donaba el grifo de pas
que estaba baix del sotano cuan ha-
bien festes i obria la porta de par en
par (...) i la chent es paraba a vorela
(la font de l’entrada), pues era en
aquell entonses una novetat per a
Alboraya, a mes era la entrà del po-
ble, era meravillos”. És un dels frag-
ments d’eixe diari de Rosario Monrós
que demostra la curiositat i admira-
ció que sempre ha causat el Xalet.
Tant és així, que en festes assenya-
lades, com les de Setmana Santa, la

TARDOR 2021
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REDACCIÓ Maria José Martínez
FOTOGRAFIA Ajuntament Alboraia

El mític Xalet del
carrer Miracle
d’Alboraia ja
és propietat de
l’Ajuntament
gràcies a la
donació de 
la família 

Monrós Grau. 
Serà utilitzat 
com a centre
cultural i com a
seu de l’Oficina 
de Turisme

EL BLAU 



gent acudia a fer-se fotos en la porta
d’entrada o en la font. La família gau-
dia d’aquest contacte amb el veïnat,
que aprofitava per a endinsar-se en
eixe enigmàtic edifici.
El Xalet consta d’una planta prin-

cipal protagonitzada per eixa font oc-
togonal, situada baix d’una clara-
boia, i la monumental escala que
dona pas al pis superior. Allí, es tro-

ben les habitacions, que conserven
pràcticament les característiques ori-
ginals. A més, compta amb un es-
pectacular terrat, des d’on es pot ad-
mirar tot el poble, i un xicotet jardí.
Però, tal volta, les estances més in-
teressants, per la seua repercussió
en la vida pública d’Alboraia, foren
el soterrani i la cotxera.

Lloc de reunió i tertúlia
El soterrani va ser, al principi, el lloc
de reunió preferit de la família.
També, centre de tertúlia social i
política, on es parlava dels assump-
tes del poble. D’eixes reunions va ei-

xir inclús una candidatura a les elec-
cions municipals de 1931 per part de
Cristóbal Monrós, que es va conver-
tir en alcalde de la població fins a
març de 1936. Després, durant la 
guerra i, sobretot, la postguerra, les
necessitats econòmiques de la fa-
mília els abocaren a convertir l’espai
en fàbrica de ciris, de purets (una
activitat prohibida però que es feia
en moltes cases del poble) i més tard
en taller de pintar pells. A més, Ro-
sario i el seu marit, Vicent, varen
muntar en la cotxera una xicoteta
drogueria.
I així anaren passant les dècades

en un Xalet que, malgrat la magnifi-
cència del seu aspecte, va ser cons-
cient del moment històric i va adap-
tar-se als requeriments econòmics i
socials de la família. Va ser en 1994
quan Vicente Cristóbal Monrós, fill
de Rosario i hereu de la propietat, va
ser nomenat Prevere de la Basílica
de Sant Vicent Ferrer de València, i
va decidir cedir-la al poble d’Albo-
raia, una cessió que es va fer efectiva
en 2019.
Ara, eixe misteriós Xalet Blau

serà un lloc sempre obert que for-
marà part de la vida cultural i social
del poble d’Alboraia.
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Veïns i veïnes visiten el Xalet i l’exposició 
muntada a l’interior de l’immoble 

Font a l’interior del Xalet davant l’escala 
senyorial que dona pas al pis superior

Correspondència de Rosario Monrós 
amb familiars i amistats

TARDOR 2021
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Caminar entre les parets i les tor-
res d'un castell àrab desapare-

gut, a la part alta de la muntanya
que domina El Puig, la Patà, i ima-
ginar com seria la vida allà fa mil
anys. Això, entre altres coses, ha
estat possible gràcies a la tecnolo-
gia 3D, mitjançant un projecte d'un
equip d'investigadors impulsat per
l'Ajuntament d'El Puig, el qual ha
reviscut el Castell de la Patà, decla-
rat Bé d'Interés Cultural el 2002.
La iniciativa ha permés conéixer

la magnitud d'un monument emble-
màtic del qual ara per ara només
queden unes poques ruïnes, princi-
palment de les restes de les torres i
de la muralla, i que era un descone-
gut per a bona part del veïnat del
poble. La recreació revela com un
gran conjunt arquitectònic, cons-
truït en el segle XI, dominava llavors

l'entorn des de l'alt de la muntanya
de la Patà, una localització estratè-
gica de caràcter defensiu. “Molta
gent d'El Puig desconeixia el castell
i no s'imaginava com seria de gran.
Moltes persones han quedat impres-
sionades amb el resultat”, explica
Juan Antonio Morante, qui junt amb
Cristian Bolumar, especialitzats
tots dos en Animacions 3D, ha estat
l'encarregat d'aquest projecte pre-
sentat enguany, el qual va ser se-
leccionat el 2019 per a la beca d'es-
tudis sobre El Puig que anualment
convoca el municipi.
La recreació va ser projectada al

públic el primer dia del cinema d'Es-
tiu, a l'escala del monestir, i el vídeo
pot mirar-se en el canal de Youtube
'El Puig Turistico'.
L'equip va començar la investi-

gació amb un important treball de

Recreació del Castell del Puig sobre la muntaya
de la Patà vista des de l’actual Ajuntament

Un equip
d'investigadors
fa una recreació
3D del Castell 
de la Patà que
permet admirar
com va ser 
el conjunt

arquitectònic 
construït en 
el segle XI, 
ara en ruïnes

El Puig reviu el seu 
imponent Castell àrab

REDACCIÓ Jorge Pérez
FOTOGRAFIA Maó Disseny 
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documentació en el qual va ser fo-
namental la col·laboració de Julio
Badenes, cronista d'El Puig, qui els
va facilitar informació i part del poc
material gràfic que hi ha sobre el
Castell, que els poguera ajudar a re-
construir-lo virtualment. A més a
més, Morante i Bolumar també van
visitar arxius, com ara l'Arxiu Pro-
vincial de València. “El major repte
ha estat aprofitar la documentació
i, en base a les restes que hi ha al
lloc, fer el modelatge de les torres i
completar el conjunt. Les restes
àrabs ens han ajudat a descobrir el
castell, també gràcies a comparar-
les amb construccions similars de
l'època, com ara la dels Castells
d'Alcalà de Xivert (Baix Maestrat) i

Onda (Plana Baixa), o la de la mu-
ralla àrab de València. El treball ha
sigut una manera de recuperar la
nostra memòria”, diu Bolumar.
Aquesta forma virtual de recu-

perar el patrimoni permet conéixer
la forma singular que va tenir el cas-
tell i com, de manera imponent, el
conjunt aprofita la roca per a gua-
nyar altura en un enclavament es-
tratègic, defensiu, per a controlar els
camins que comuniquen amb la
ciutat de València pel Nord i els seus
camps de cultiu. De fet, el castell
va ser construït pels àrabs en el se-
gle XI sobre un poblat íber. Més
tard, el 1093, el conjunt va ser re-
construït i fortificat pel Cid, recons-
truït de nou més tard per Jaume I, i,

finalment, enderrocat per Pere IV
d'Aragó. Un seguit de destruccions,
el pas del temps i l'abandó de les
restes va fer que al començament
del segle XX al lloc només quedara
una torre, fragments del mur i les
restes de l'aljub àrab.

Beques d’investigació local
Cada any, un jurat independent es-
pecialitzat valora els projectes que
es presenten a la beca d'investigació
d'El Puig, la qual està adreçada a
divulgar aspectes del poble al vol-
tant de la història, l'art, l'economia,
la sociologia, l'educació, la sanitat
o el medi ambient, entre d'altres. El
2021, la beca fa 28 edicions, la qual
dona a conéixer el projecte seleccio-
nat al gener, amb motiu de Sant
Pere, patró el poble, junt als premis
del certamen literari Conte i Dragó. 
Tonica Martí, regidora de Cul-

tura, Educació i Patrimoni Històric,
destaca la importància del projecte
del Castell per divulgar “una part
desconeguda de la nostra història
que ajuda a conéixer-nos millor”.
“La recreació ha tingut molt de ressò
per tot arreu”, hi afegeix la regidora.
Els últims anys, el jurat ha se-

leccionat l'estudi d'una vila romana
dins del terme d'El Puig, un dia-
gnòstic socioeconòmic i territorial
del poble o un documental sobre l'e-
migració del veïnat entre els anys 50
y 70, entre altres projectes.

Imatge en 3D de la planta del Castell del Puig
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Probablement el rock’n’roll no done
sants, però ens deixa referents de

primera magnitud. Herois socials, di-
guem-ne, de gran impacte, de pro-
funds efectes i de llarg recorregut
emocional. I també algunes cica-
trius. Emilio Baldoví Menéndez nas-
qué el 1940 a Xàtiva. Als vint anys
començà a cantar amb els seus
amics de Los Milos, i junts guanya-
ren en la plaça de bous de València
el concurs de Radio Valencia «En pos
de la fama». En aquells anys va donar
veu a la lletra de Joan Manuel Serrat
‘Per Sant Joan’: «els anys m’han allu-
nyat del meu carrer / i s’han perdut
aquells companys de jocs». Un parell
de gires per França, on conegué al
promotor Bruno Coquatrix, de qui
adoptà el nom artístic, li obriren ex-

periències i horitzons. Però ell ja duia
un encís i un magnetisme propis.
Prompte prengué el protagonisme del
primer gran esclafit del fenomen fan
a l’estat espanyol, i així es consagrà
com a heroi del rock’n’roll amb el
nom de Bruno Lomas.
Bruno ens ha fet cantar i ballar a

cavall d’entusiasme i emocions. A
partir d’ara també ens convida a
passejar en calma i en família per la
platja de La Pobla de Farnals. «Vuelve
a quererme otra vez como ayer. /
Vuelve a llorar de emoción como ayer.
/ Mírame, bésame, igual como ayer,
/ y podremos juntos vivir / confiando
en el porvenir», diu la cançó ‘Como
ayer’ (lletra del Dúo Dinámico) amb
què guanyà el Festival del Mediterrá-
neo de 1966 (i ara com ara amb 268
mil visualitzacions al youtube).
Abans, en tornar de França el 1964,
havia guanyat el concurs ‘Salto a la
Fama’ de TVE. El seu estil omplia
d’electricitat ambiental l’escenari,
barrejada amb aquella presència dels
cantants melòdics francesos i ita-
lians. Bruno ho ajuntava amb un do-
mini de la veu i l’actitud rockera que
ha meravellat diverses generacions.
L’any 1967 enregistrà el primer disc

en directe del rock espanyol en el
teatre Calderón de Barcelona. Una
nova fita de categoria d’un artista
molt especial, dels que viuen ràpid i
repelen cada experiència. Donà color
i ritme a una Espanya de No-Do en
blanc i negre. Parava l’orella al rock
dels EUA i va introduir en els am-
bients juvenils espanyols cançons in-
ternacionals molt importants, com
ara ‘Stand by me’ de Ben E. King
(‘Rogaré’, 367 mil visualitzacions al
youtube): «Rogaré, por ti, / aunque
sé que tú, / nunca más, / a mi vida,
/ volverás».
Pel canvi de dècada Bruno Lomas

s’instal·là a la platja de La Pobla de
Farnals, que el va acollir com sa casa
durant vint anys, i que ara li dedica
el parc del seu extrem sud. El 27 de
juliol el ple municipal nomenà Emi-
lio/Bruno fill adoptiu de la població i
el 19 d’agost celebraren la inaugura-
ció oficial de la plaça al referent mu-
sical amb un concert homenatge. Pri-
mer hi actuà Miquel Dimoni &
Mamones i en acabant Lo + Rock, el
tribut oficial a Bruno Lomas amb la
veu de Raül Jorques. De conversa so-
bre rock’n’roll amb l’alcalde Enric Pa-
lanca, explica: «Diuen que podria ha-

BRUNO
LOMAS
Heroi del Rock
i del veïnat REDACCIÓ Eduard Ramírez

FOTOGRAFIA Alamida
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Bruno Lomas amb la seua companya
María Carmen Charcos



ver aconseguit més èxit si haguera emigrat a Barcelona
o a Madrid, però ell no va voler ser altra cosa que el
rocker Bruno Lomas. A mi m’agrada ‘Anoche la vi’ però
triaria ‘Mi chica soñada’ perquè connecta amb la idea-
lització que tenia per La Pobla de Farnals». De fet la
cançó comença amb «Toda mi vida he vagado / para
encontrar un amor, / y hoy que por fin lo he hallado /
vivo en un mundo mejor». La seua companya de dècades,
María Carmen Charcos, transmet la viva emoció que ge-
nera: «La memòria de Bruno està per damunt de tot. Tot
el que se li faça amb dignitat, estic d’acord... 31 anys
després el tinc present cada dia i sé que no el podré 
oblidar mai».

Una estrela incandescent
Durant la dècada dels setanta l’èxit li resultà més esquiu,
encara que n’aconseguí alguns de ben importants. Els
canvis d’època i de modes el relegaren, el 1979 gravà el
seu últim disc i durant els anys 80, lluny dels grans mit-
jans, mantenia actuacions més properes al públic. L’agost
del 1990 va faltar a causa d’un accident de trànsit quan
acudia a fer un concert a Llíria. Però d’alguna manera el
rock manté viva una estrela incandescent. També ho és
Bruno Lomas, com a veí i heroi popular. Per això reme-
morem la magnífica descàrrega que el 1988 suposà ‘Todo
por el aire’, cantada amb Seguridad Social: «Reuniremos
a toda la gente / en la calle, nos iremos a la orilla del
mar (...) / Ya sabes lo que hay que hacer, / recorrer la
senda del placer, / ir en busca de la diversión: / vamos a
jugar con fuego, y a vencer. / Vivir a tumba abierta es
una religión». No ens n’oblidem.

11ESPAI CARRAIXET
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L’hora 
d’emprendre

TARDOR 2021

Un somni de negoci et calfa el cap
des de fa un temps. T’il·lusiones

i, alhora, els dubtes t’aguaiten. La
idea és bona, penses, però tot el que
comporta dur-la a terme et descoratja.
Sabré seguir tots els passos? Per on
comence? Serà viable? Açò és el que
passa, més o menys, per la ment de
qualsevol persona que vol endinsar-
se en el món de l’emprenedoria. In-
decisions, interrogants i vacil·lacions.
Ara, amb la intenció d’acompanyar i
assessorar en aquesta fase inicial als
emprenedors i emprenedores, la regi-

doria de Promoció Econòmica Soste-
nible de l’Ajuntament d’Almàssera
ha dissenyat una iniciativa original
per a ajudar-los a elaborar el seu pla
de viabilitat i de negoci: un concurs
d’idees per a formar part del Club de
l’Emprenedoria.
“Malgrat que el Consorci Pactem

Nord presta acompanyament i ajuda
a partir de fases un poquet més
avançades, hem valorat que necessi-
tàvem un servei previ, un assessora-
ment a aquells i aquelles que tenen
una idea però que encara no saben

què fer amb ella”, explica Joan Carles
Jover, regidor de Promoció Econòmica
Sostenible. “Volem participants de
qualsevol edat, inclús professionals
que ja tenen negocis però que volen
reinventar-lo o ampliar-lo”, assegura.
En el concurs poden participar tant
persones empadronades en el muni-
cipi, com altres que, malgrat no ser
residents, vulguen desenvolupar el
seu negoci en Almàssera. Tots els
participants comptaran des del pri-
mer moment amb l’ajuda i assesso-
rament dels tècnics de l’empresa con-

L’Ajuntament d’Almàssera convoca un concurs d’idees
per a formar part del Club de l’Emprenedoria

REDACCIÓ María José Martínez
FOTOGRAFIA Alamida
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tractada per al projecte, especialit-
zada i que treballa amb partners eu-
ropeus, els quals els ajudaran a donar
forma a la seua idea i els aportaran
eines per a defensar-la de cara al con-
curs.
D’entre totes les idees presentades

es triaran les tres millors, que obtin-
dran recompenses (2.500 euros el pri-
mer premi, 1.500 euros el segon i
1.000 euros el tercer) que els perme-
tran accedir al Club de l’Emprenedo-
ria i continuar desenvolupant el seu
negoci, comptant amb acompanya-
ment tècnic fins a la seua creació.
“La nostra idea és la de ser capaços
de recolzar també econòmicament
els projectes que no arriben a la final,
perquè segurament són tan vàlids i
interessants com aquestos, i per això
volem ampliar en els pressupostos
municipals de l’any que ve la partida
destinada a l’emprenedoria”, explica
Joan Carles Jover. Com a repte de fu-
tur, l’Ajuntament també es planteja
la creació d’un “niu d’empreses”, un
lloc físic i municipal on reunir als em-
prenedors i emprenedores i oferir-los
ferramentes i infraestructura per a les
seues activitats, i que tal volta forme
part d’una xarxa comarcal. 
De moment, les persones interes-

sades a participar en el concurs po-
den presentar les seues idees de 
negoci en federacioncde.com/con-
curso. El 13 de novembre serà la se-
mifinal i el 4 de desembre la final. En
l’elecció dels finalistes prevaldran les
idees que fomenten l’economia verda
i, sobretot, la taronja (productes i ser-
veis que resulten d’activitats creati-
ves). “Volem millorar la xarxa econò-
mica i productiva local en aquesta
vessant”, comenta el regidor, qui as-
segura que les idees en aquesta línia
“seran molt benvingudes”.
“Emprendre és complicat, es

tracta de cuinar una idea i anar més
enllà de l’eureka”, explica Jover. Per
això, iniciatives com aquesta poden
eliminar incerteses per a iniciar, amb
passos ferms, el camí cap a la con-
secució del negoci. g
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Sota el lema “En el Cor de l’Horta”,
l’Associació de Comerciants i Em-
presaris d’Almàssera (ACEA) i la
regidoria de Promoció Econòmica
Sostenible han organitzat la 1a Set-
mana del Comerç Local, que se ce-
lebrarà del 18 al 25 d’octubre. L’ob-
jectiu és el de promocionar i
dinamitzar els establiments de la
localitat, destacant-ne la qualitat
del servei i productes de proximitat
i donant-li projecció comarcal. Hi
haurà animació en tots els comer-
ços adherits, retolació especial, ta-
llers i xarrades. A més, els comer-
ciants exposaran a través de les

xarxes socials de l’ACEA xicotets
vídeos sobre la seua activitat.
A més, el dia 24 Almàssera aco-

llirà les II Trobades Comarcals
d’Associacions del Comerç Local.
Comptaran amb una part lúdica
fonamental, s’exposaran casos
d’èxit i es farà entrega de premis
a comerciants a nivell comarcal. I,
per a tancar la Setmana, el dilluns
25 el municipi es sumarà al Dia
del Comerç Local de la Comunitat
Valenciana. Tota una festa del co-
merç de proximitat, que vol eixir
al carrer a reivindicar el seu fona-
mental paper als nostres pobles.

Almàssera 
celebrarà la
Setmana del 
Comerç Local
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L’alcalde de Meliana i la Vicepresidenta
de la Diputació de València visiten
l’interior del Palauet de Nolla

Després de diferents ajornaments a causa la pandèmia,
per fi es va poder celebrar el passat 26 de setembre l’es-
deveniment organitzat pel Col·lectiu de Dones Feministes
de Montcada a l’Antull. Hi tingué lloc la lectura de textos
de Carmelina Sán-chez Cutillas a la terrassa de la cerve-
seria i el concert de Mirea Vives i Borja Penalba gràcies
a la col·laboració d’Acció Cultural del País Valencià. 

MIREIA VIVES I BORJA PENALBA
ACTUEN A L’ANTULL DE MONTCADA

L’associació cultural Bassot enguany ha celebrat la festa Estellés amb un
programa reforçat. El mateix 4 de setembre convocaren a publicar versos
en xarxes socials. També proposaren la iniciativa «La Ruta i jo» consistent
a fer-se fotos en la Ruta Estellés i participar en sorteig d’un lot de llibres.
Finalment el 18 de setembre realitzaren la Ruta Estellés guiada pels nets
del poeta, en acabant celebraren un concert en l’Auditori, i completaren la
festa amb el tradicional sopar popular compartit. Bassot ha comptat amb
la col·laboració del Col·lectiu Ovidi Montllor de músics valencians (COM), la
Coordinadora pel valencià de l’Hort Nord i l’Aviva de Burjassot.

XII NIT ESTELLÉS DE BASSOT EN BURJASSOT

L’alcalde de Meliana i la Vicepresidenta
de la Diputació de València visiten
l’interior del Palauet de Nolla

Dani Miquel, el Cantacançons, acompanyat dels Ma Me Mi
Mo Músics, va visitar el 24 de setembre els Jardins d’Alfara
del Patriarca per oferir un ampli repertori de cançons populars
i temes pròpis. Durant les últimes setmanes també hem po-
gut veure l’espectacle a Massamagrell i Puçol, on ha pre-
sentat el disc Desfem (Premi Carles Santos de música fami-
liars en valencià). El pròxim 12 d’octubre també podrem
gaudir de Dani Miquel al pati del Centre Cívic de Vinalesa. 

LES FAMÍLIES D’ALFARA DEL PATRIARCA
CANTEN I BALLEN AMB DANI MIQUEL
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En Rafelbunyol descabdellen l’en-
trellat cultural des de la compli-

citat amatent i l’entusiasme acollidor
amb les persones creatives del veïnat.
Conreen el diàleg de les curiositats
des de la veta més propera, i destaca
la seguida de presentacions literàries
realitzades. Enguany al maig Kami-
kaze de versos de Kiko Lozano; a l’a-
gost Brillarás en el cielo, reina, de Vi-
cent Chulvi; al setembre la novel·la
Pídeme el mar, de Naiara Serrano; i
encara per concretar data, ja que ara
com ara Ismael Carretero resideix a
Sevilla, el premi València de poesia
2020 de la Diputació, Adonisíada i
després. Com ell mateix diu al poema
Un no res, «I aquest no-res, silenci
no és / ni la presència muda d’un
castrat, / sinó la Il·líada / que els ma-

temàtics inventaren / per les paraules
honestes, / descregudes, lliures».
“Les biblioteques i les llibreries

són possiblement els espais d’accés
a la cultura més importants en els
municipis. En són els primers agents
promotors per la seua quotidianitat,
les hores que estan obertes i la va-
rietat de continguts que ofereixen”,
apunta la regidora de cultura i comu-
nicació Alicia Piquer, que considera
que cal dirigir la tasca institucional
a donar impuls a la feina creativa. La
implicació municipal naix de la con-
vicció que el foment de la cultura
agraeix la proximitat i la naturalitat
en la integració en l’entorn directe.
Així practiquen una «escolta activa»
reforçada amb la millor voluntat. De
fet Piquer, periodista de professió, ha
dirigit moltes presentacions com si
foren entrevistes o diàlegs propers,
proposant un muntatge innovador,
proper, càlid i col·loquial: “Les regi-
dores de poble fem de tot”, rebla men-
tre riu, i continua: “Des de 2015 hem
fet moltes presentacions. Per sort, a
Rafelbunyol tenim moltes persones
que escriuen llibres. Algunes amb
una trajectòria ja consolidada com
Vicent Penya o Llorenç Delgado, al-
gunes amb tesis doctorals que han
acabat en publicació com és el cas
de Pau Pérez Duato. D’altres que han

guanyat premis, com és Ismael Car-
retero, o bé han enviat el seu treball
a editorials. D’aquesta última opció
hem tingut en aquests 6 anys, els lli-
bres de Sara Rivera, Elena Borràs o
Ramón Romero i enguany els de Kiko
Lozano, Vicent Chulvi i Naiara Ser-
rano”.

Retorn i continuïtat
“Sabeu com és quan algú confia ce-
gament en tu de manera altruista?
Així em sentí quan em donaren l’o-
portunitat de presentar el llibre en el
poble on visc de fa moltíssims anys.
Fou una experiència inoblidable: molt
ben acompanyat, amb sensacions
des de la incredulitat a l’exaltació”,
recorda Kiko Lozano, autor de Kami-
kaze de versos. També assegura que
el més important “és donar-nos a co-
néixer, l’ajuntament m’ajudà i m’oferí
suport, també per a aparéixer en di-
versos mitjans digitals (com el nostre
www.quaderncomarcal.es)”. I el 15
d’octubre d’11 a 14h estarà en la ca-
seta 62-63 (Bibliocafé) de la Fira del
Llibre. Les llavors de la tasca de pro-
moció cultural municipal produeixen
noves brostes i sinergies. Com el fet
que la novel·la negra de Vicent Chulvi
enguany ha estat triada com a lec-
tura en l’institut de Rafelbunyol:
“Està reaccionant molt bé la gent del

COMPLICITATS
AMB LA LITERATURA

A RAFELBUNYOL
Presentació de la 

novel·la Pídeme el mar 
de Naiara Serrano a 

càrrec de la periodista 
i regidora de cultura 

Alicia Piquer

Vicent Chulvi signa a una veïna 
de Rafelbunyol un exemplar 
de Brillarás en el cielo, reina

REDACCIÓ Eduard Ramírez
FOTOGRAFIA Ajuntament de Rafelbunyol
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poble, estic molt content. Per a la pre-
sentació acordàrem les idees bàsi-
ques, ho organitzaren molt bé, al meu
gust. Estiguí molt còmode”.
Naiara Serrano destaca que per a

les persones que fan un projecte crea-
tiu amb el desconeixement de les exi-
gències de promoció, “l’ajuda de la
mà que et recolza i et dona la ben-
vinguda és summament important.
La regidora, amb la seua professio-
nalitat i senzillesa, em va oferir els
recursos municipals per a organitzar
la presentació amb la millor disposi-
ció. És molt d’agrair amb les nostres
ganes i les nostres pors, rebre eixe
tracte, és una sort de què gaudim al
poble». I per a respondre a les im-
pressions dels autors, la regidora Ali-
cia Piquer reivindica les complicitats
creatives: “Des de l’ajuntament tenim
molt d’orgull dels nostres veïns i ve-
ïnes que donen el pas de mostrar allò
que segurament porten anys fent, i

posem a la seua disposició els nos-
tres mecanismes de promoció i les
instal·lacions públiques”.
Fins ara la planificació de les pre-

sentacions depén del fet que hi haja
publicacions d’autors i autores locals
o relacionades amb el nostre entorn,
però la previsió és augmentar-ne la
periodicitat. L’alcalde Fran López as-
sumeix la implicació amb la lectura i
la literatura com un repte de futur:
“Encara que costa crear curiositat,

comprovar que l’acompanyament els
lleva pressió i els anima, dona molta
satisfacció. Les persones que creen
cultura han de tindre una finestra,
un escenari públics on mostrar-se.
Hem de facilitar eixe motor de creació
del poble”. Treballar per fer més na-
tural l’art de l’expressió en l’entorn
quotidià promou la confiança en les
nostres capacitats, a banda d’alimen-
tar la convivència des dels beneficis
compartits de la cultura. g
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PROGRAMACIÓ CULTURAL
TARDOR 2021 RAFELBUNYOL
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Exposició de pintura "Enfemenino"
Sala d'exposicions

�������������������� 
Rafelbunyol final de trajecte
Poliesportiu Paco Camarasa

��������������������
Contes i rondalles Valencianes
Biblioteca pública

��������������������
Acte de celebració del 9 d'octubre
Plaça Ajuntament

����������
����������
Concert benèfic de la 
Fundació Pasqual Maragall
Auditori Municipal

����������	����������
Concert de l'ensemble 
“Spaziomusica" de Gagliari - 
Rafel festival
Auditori Municipal

���������������������
Concert de “TallerSonoro” 
de Sevilla - Rafel festival
Auditori Municipal

���������������������
Circ Pobla't - 
Espectacles de circ
Plaça Corona

����������
����������
Contes de Monstres molt nostres
Biblioteca Pública

������������������
Contes sense por de 
Monstres Valencians
Biblioteca Pública

���������	�����������
Concert de “Plural ensemble” de 
Madrid - Rafel festival
Auditori Municipal

���������	������������
Concert de “Ensemble d’Arts” amb un 
espectacle per a públic infantil - Rafel 
festival
Auditori Municipal

���������������������� 
Concert de “Vertixe Sonoro” 
de Vigo - Rafel festival
Auditori Municipal

���������
������������
Musical infantil: Valentia, 
l'últim pleniluni
Casa Cultura

���������
������������
Concert de “Neuma” - Rafel 
festival
Auditori Municipal

���������������������
La casa de Carmeta
Biblioteca Pública

����������	������������
Concert de l'Orquestra de la primitiva de 
Rafelbunyol amb Solistes d’ensemble 
d’arts - Rafel festival
Auditori Municipal

���������������������
Concert de la banda i l'orquestra de 
l'escola de música
Auditori Municipal

�����������������������
Espectacle: Que sabe nadie… o 
les cançons de Penélope 
Casa Cultura

������������������������
Inauguració exposició de 
pintura "Maltratadas"
Sala d'exposicions

��������������������
Concert de la banda i l'orquestra 
simfónica de la societat musical la 
primitiva de Rafelbunyol
Auditori Municipal

�����������������������
Teatre musical "Los Adams" de 
l'associació Art x Art
Casa Cultura

�����������������������
Teatre musical "Los Adams" de 
l'associació Art x Art
Casa Cultura

������������������������
Teatre musical "Los Adams" de 
l'associació Art x Art
Casa Cultura

����������
������������
Teatre musical "Los Adams" de 
l'associació Art x Art
Casa Cultura

����������������������
Teatre musical "Los Adams" de 
l'associació Art x Art
Casa Cultura

���������������������� 
Teatre d'adults: Threesome 
Auditori Municipal

���������������������� 
Teatre musical "Los Adams" de 
l'associació Art x Art 
Casa Cultura

��������������������� Teatre 
musical "Los Adams" de 
l'associació Art x Art 
Casa Cultura

����������������������� 
Teatre infantil: Tonet, històries i 
nadales a la llar 
Casa Cultura

����������������������� 
Concert d'Alxarq percussió 
Auditori Municipal

Presentació del poemari 
Kamikaze de versos 

de  Francisco José Lozano
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REDACCIÓ Mireia Corachán
FOTOGRAFIA Viu Massama

Font de saviesa, ment privilegiada
ple de dades i coneixements per

a explicar de manera clarificadora
els esdeveniments històrics, els fets
i personatges que expliquen la so-
cietat en què hui vivim. Sentir Ma-
teu Rodrigo Lizondo, cronista d'Al-
balat dels Sorells i professor
d’Història Medieval i investigador
de la Universitat de València, és ser
part d'una classe magistral que
ajuda a fer memòria per a interpretar
el present als pobles de l'Horta Nord.
Encara que recentment va ser no-

menat cronista d'Albalat, Rodrigo
explica que la seua faena no canvia
perquè sempre ha fet el mateix:
“Tota la vida he investigat la història
valenciana i la d'Albalat”. Una tasca
vocacional, la qual li ha portat a fer
de la recerca, la docència i la divul-
gació els seus oficis. El títol de cro-
nista, rebut l'any passat amb agra-
ïment, diu, reforça la seua labor com
a expert a assessorar l'Ajuntament
en qüestions d'història i de patri-
moni. Relleva a Bernat Garcia i Apa-
rici, metge i escriptor coetani de
Fuster, Estellés o Valor, entre d'al-
tres, mort l'any passat.
La seua darrera investigació ha

estat al voltant de l'origen de les Fes-
tes del poble, la qual serà publicada
al desembre, amb motiu de la cele-
bració de la Pujada del Crist de les
Ànimes, advocació que enguany
commemora el seu 150 aniversari.
“Sempre, per molts anys, he reunit
documentació sobre Albalat que
m'ha servit per a treballs monogrà-
fics sobre la seua història. Aquesta
publicació explica les devocions re-
ligioses que se practiquen ací des
de la fundació de la primera església,
a la fi del segle XV, ja que abans
d'això el poble pertanyia a la de Fo-
ios. L'església d'Albalat implanta
les devocions, algunes de les quals
s'han mantingut en el temps”,

apunta l'historiador.
El treball explica com l'actual sis-

tema de Festes s'instaura entre fi-
nals del segle XIX i començaments
del XX. L'origen de la devoció prin-
cipal, la del Crist de les Ànimes, n'és
moderna doncs. S'hi remunta al 1870,
data en la qual va morir Manuel Lo-
rente, terratinent a Albalat, de famí-
lia distingida de València, qui va do-
nar al poble la imatge original del
Crist, la qual es va instal·lar a la ca-
pella del cementeri. “Des de llavors
el Crist de les Ànimes es converteix
en la devoció principal, i durant les
Festes de setembre es fa la baixada
de la talla, que al desembre puja i
retorna a la capella. Eixa primera ta-

lla va ser cremada a la Guerra Civil.
Després, el poble encarrega una al-
tra, la qual l'investigador local Juan
Bautista Tormos va acreditar recent-
ment a l'artista Francisco Teruel, jo
pense que de manera encertada”,
afirma el cronista.

Devocions antigues i de modernes
Una de les devocions més antigues
a Albalat és Sant Jaume, explica Ro-
drigo, de fet l'església va ser en ho-
nor de Sant Jaume des de la seua
fundació fins al segle XVIII, quan
es canvia per l'adoració dels Reis
Mags. “Llavors Sant Jaume continua
en l'Altar Major però es converteix
en copatró”, diu l'historiador. 

Un recorregut magistral per l'     

REDACCIÓ Jorge Pérez Zaera
FOTOGRAFIA Palmera Comunicació

Mateu Rodrigo Lizondo, nomenat recentment cronista d'Albalat
dels Sorells, explica en la seua propera publicació el naixement 

de les devocions al poble, que es remunten al segle XV
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Una altra, Santa Quitèria -dona pia-
dosa de bons costums-, és patrona
del poble des de finals del segle XV.
“Les xiques fadrines feian la festa
cada any, però en el segle XIX hi
desapareix, de la mateixa manera
que la de Sant Jaume i la dels Reis
Mags. No va desaparéixer el seu
culte, sinó les Festes, principalment,
pense, per raons econòmiques, per-
què amb la desamortització l'esglé-
sia disposava de menys recursos”,
comenta Rodrigo.
A finals del XIX, inicis del XX, es

conforma l'actual sistema de Festes.
Les Majors, les quals fins al 1970 es
feien a l'octubre, es canvien llavors
al primer diumenge de setembre per

aprofitar que els infants encara no
tenen escola. Aquestes Festes són
en honor del Cris de les Ànimes, la
Puríssima -festa de les joves-, el Ro-
sari -dels xics-, i Sant Gil, del qual
hi ha devoció des de l'Edat Mitjana
per ser patró contra les febres. “El
segon bloc, menor, és el 30 de juliol
en honor als Sants de la Pedra, els
germans Abdó i Senén, protectors

del camp i de l'agricultura a Catalu-
nya i al Regne de València des de
l'Edat Mitjana. Una devoció amb ori-
gen al Roselló, acompanyada per la
festa de la Mare de Déu dels Desem-
parats, la qual passa més tard
també a celebrar-se en setembre.
Totes les Festes ara tenen lloc en
setembre, llevat de la dels Sants de
la Pedra”, explica Rodrigo.

    'origen de les Festes d'Albalat
Mateu Rodrigo Lizondo, nomenat recentment cronista d'Albalat
dels Sorells, explica en la seua propera publicació el naixement 

de les devocions al poble, que es remunten al segle XV

g
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Les places són espais d’encontre
de persones de tota condició.

Llocs que emmarquen converses
amb coneguts i desconeguts, abra-
çades de benvinguda i despedida,
discussions amables, congregacions
d’individus connectats de manera
efímera pel goig compartit o el desig
de fer realitat un món millor que
sembla mai no arribar. Les places
són, en definitiva, nuclis de comuni-
cació, unió i intercanvi.
La novena edició de la Plaça del

Llibre arribarà a la Plaça de l’Ajun-
tament de València entre el 27 d’oc-
tubre i l’1 de novembre i constituirà,
un any més, un clar exemple d’a-
questa idea de punt central i obert

de la vida cultural i social. L’esde-
veniment és el major aparador de la
literatura en valencià i enguany
comptarà amb la presència d’al vol-
tant de 60 editorials, que presentaran
els seus catàlegs de llibres escrits
en la nostra llengua. Aquesta inicia-
tiva està coordinada per la Fundació
FULL – Fundació pel Llibre i la Lec-
tura i organitzada amb la col·labora-
ció de l’Associació d’Editorials del
País Valencià, el Gremi de Llibreters
Independents de les Comarques d’A-
lacant, el Gremi de Llibreters de Cas-
telló i Comarques, l’Associació d’Es-
criptors en Llengua Catalana i Acció
Cultural del País Valencià.
La fira comptarà amb una secció

de venda i dos escenaris, que acolli-
ran tota una sèrie d’actes relacionats
amb la literatura i la cultura valen-
ciana. Com activitats complementà-
ries s’han programat presentacions
de llibres, taules redones sobre lite-
ratura, recitals i concerts. Així ma-
teix, disposarà d’una zona infantil
amb biblioteca, es realitzaran ani-
macions lectores i espectacles de
teatre i es comptarà amb la visita de
contacontes. L’Ajuntament de la Ciu-
tat de València, per la seua part, in-
clourà dos rutes literàries al voltant
dels escriptors Vicent Andrés Este-
llés i Marc Granell.
“L’objectiu principal de la Plaça

del Llibre és visibilitzar la literatura
en valencià, que estiga present d’una
forma normal i natural”, afirma Te-
resa Val, directora de la iniciativa.
“L’esdeveniment serveix per a apro-
par els llibres en valencià a un públic
que no en té accés, no els coneix o
no s’ha plantejat mai la seua lec-
tura”, apunta. “La Plaça del Llibre si-

REDACCIÓ Manuel Regidor
FOTOGRAFIA Fundació Full

TOTS ELS LLIBRES
enmig de la plaça
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tua la literatura en valencià en una
posició central i de prestigi, l’empo-
dera”, afegeix. És per això, explica,
que és important que s’ubique en un
lloc molt transitat per persones, com
una manera de posar davant la gent
tota una sèrie d’obres que potser mai
no anirien a buscar.
Aquest interés per fer arribar 

obres en valencià a tantes persones
com siga possible inclou a totes
aquelles amb dificultats per accedir-
hi. Així, i com a novetat d’enguany,
s’han inclòs algunes accions que
comptaran amb intèrprets en llengu-
atge de signes, i des de l’organització
informen que, pas a pas, busquen
complicitat amb diferents entitats
que treballen amb individus amb
condicions que els limiten a l’hora de
gaudir dels llibres.

L’èxit de la literatura en valencià
Des que la Plaça del Llibre va nàixer
l’any 2013, n’hi ha hagut un constant
creixement i evolució. L’any 2016, es
va traslladar del Centre Cultural Oc-
tubre a la Plaça de l’Ajuntament de
la capital, un escenari molt més vi-

sible i un gest que demostra l’interés
per posar el llibre en valencià al cen-
tre. Actualment, se celebra també a
Alacant, Gandia, Elx i Castelló, ciutat
on es desenvoluparà entre el 14 i el
24 d’octubre, coincidint amb la Fira
del Llibre de la localitat. Destaca, a
més a més, que malgrat les restric-
cions sanitàries derivades de la pan-
dèmia, la Plaça del Llibre mai no s’ha
aturat. L’any passat, tot i les limita-
cions vigents, va concloure amb un
important èxit.
La positiva i ràpida acollida de la

Plaça del Llibre fa palés que, amb
dedicació i sinceritat, portant a la
gent el treball editorial valencià, el
públic és obert i sap apreciar
l'excel·lència. Ciutadania, autors i au-
tores i editorials conflueixen en una
àgora que, com tantes vegades, es
transforma. Bona ocasió per reunir a
persones diverses al voltant de la cul-
tura i el coneixement, per difondre
les lletres valencianes i per reivindi-
car que la literatura en la nostra llen-
gua gaudeix d’una qualitat, poten-
cial i varietat com per ocupar les
places més importants. g

Com des de la segona edició, la
Plaça del Llibre inclourà el lliu-
rament dels Premis Plaça, uns
guardons que, a través de tres
categories, reconeixen la trajec-
tòria d’un escriptor o escriptora
en la nostra llengua, el treball
editorial i la tasca de difusió de
la cultura valenciana. Enguany,
rebran aquestes mencions l’es-
criptora mallorquina Antònia Vi-
cens, l'editor valencià Josep Gre-
gori i la Federació Coordinadora
de Muixerangues d’Algemesí.

Reconeixement
a la trajectòria
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Tenim l’horta a tocar i potser per
això la creiem eterna, passant

per alt que és obra del treball humà
quotidià. Un paisatge i uns aliments
de primera qualitat que ens aporten
una manera de viure peculiar.
També tenim a tocar els efectes de
l’escalfament global i els nous reptes
per a la nostra viabilitat. Preocupa-
cions per a les altes instàncies in-
ternacionals fins als nostres hàbits
en l’entorn més directe. Per això la
gestió del coneixement local aplicada
al nostre patrimoni cultural és im-
portant per a adaptar l’agricultura.
Museros posa en marxa un exemple
esperançador de treball conjunt amb
els agents locals. El seu projecte com-
bina la innovació agrícola amb la in-
vestigació i la participació ciutadana.
En la línia de crear eines que aju-

den a fer un entorn més saludable,
més sostenible, i promoure la resi-
liència del territori, trobem exemples
com el projecte ARCH en què parti-

cipen Bratislava, Camerino, Ham-
burg i València. El cap i casal busca
avançar en l’enfortiment de la in-
fraestructura verda relacionada amb
l’Albufera i l’Horta. Però Museros
aprofita la proximitat veïnal per a im-
pulsar l’ambició en els objectius i
portar-los a la pràctica. En concret,
dedicarà dos fanecades de terra a
l’experiència pilot d’introduir conreus
tropicals, per tal de valorar-ne la in-
troducció en l’horta.
La regidora d’Agricultura i Medi

Ambient, Beatriz Sánchez Botello,
veu tots els elements que gestiona
com a interconnectats, ajudada per
la seua formació en Ciències Am-
bientals: «Cuidar el medi ambient és
un bé comú compartit. Ja siga amb
campanyes de conscienciació ciuta-
dana, la promoció del reciclatge, o el
bon manteniment de les infraestruc-
tures rurals. L’agricultura és un pilar
fonamental de la gestió mediambien-
tal, i cal promoure campanyes inno-
vadores que ajuden al ressorgir del
treball de la terra, ja que vivim en
pobles que han estat líders en la pro-
ducció d’aliments de primera quali-
tat». A partir d’esta visió l’ajunta-
ment difongué un cartell demanant
la cessió de terra fèrtil per tal de po-
der començar el projecte. En deu dies
reberen molts oferiments del veïnat.
En realitzaren la selecció a partir de
requisits com que el bancal no pas-
sara de 4 fanecades o que comptara
amb una caseta d’atifells propera.
Llavors fou el moment de recupe-

rar i relacionar iniciatives prèvies que

no havien arribat a fructificar. Com
ara un projecte d’investigació conjunt
de la Universitat de València i de la
Universitat Politècnica de València,
sobre l’adaptació futura de l’horta
com a espai productiu d’aliments.
D’altra banda Beatriz Santos havia
sol·licitat ajuda al consistori per a
contactar amb els propietaris de la
masia Villa Dolores, ara com ara
abandonada, on pretenia establir
plantacions per a un estudi ecològic
experimental.

Cessió de terres 
Amb la cessió de terres del veí de
Museros Vicente Alcover, l’ajunta-
ment podia per fi impulsar una ex-
periència que aprofitarà per a buscar
alternatives a les produccions actu-
als, amb molta presència de taron-
gers, i modernitzar els cultius comer-
cials, com ara amb el fruit tropical
pitaia. La implicació de l’administra-
ció local aporta visió de conjunt, i ha
permés encaixar les diferents parts
del trencaclosques. Així presenten
una experiència pràctica més ambi-
ciosa, «un impuls de canvi per a re-
novar i viure des d’una altre para-
digma. Usem les debilitats actuals
provocades per la crisi de l’horta, per
tal d’experimentar, investigar i do-
nar-li nova vida, mentre fem poble»,
explica la regidora Bea Sánchez.

INNOVACIÓ
PARTICIPATIVA 
REDACCIÓ Eduard Ramírez
FOTOGRAFIA Ajuntament de Museros

Museros posa 
en marxa un
projecte que
combina la
innovació 

agrícola amb 
la investigació i
la participació
ciutadana



Trobar viabilitat comercial futura
a l’entorn productiu de l’horta fa po-
ble, lògicament, però també tot el
procés d’implantació del projecte.
Durant el mes de setembre la regi-
doria d’Agricultura i Medi Ambient

ha comunicat una guia de cultius
per a eixa terra disponible, a partir
d’una proposta tècnica municipal.
En octubre obriran un termini de
participació ciutadana, i les propos-
tes de cultius rebudes seran revisa-

des per a valorar-ne la viabilitat tèc-
nica. Esta mateixa tardor començarà
el conreu a cura de la voluntària Bea-
triz Santos. A hores d’ara l’ajunta-
ment remou i prepara la terra cedida
per l’altruisme d’Alcover al llarg de
8 anys més una possible pròrroga.
L’ajuntament també s’encarrega
d’instal·lar la tanca de protecció del
camp, i cedeix l’ús d’una caseta d’a-
tifells dels propers horts urbans.
La tasca de Museros busca esta-

blir un cercle virtuós a partir d’una
perspectiva de conjunt respecte a
les necessitats de l’horta i el com-
promís cívic ambiental. Tot forma
part de la mateixa concepció de pro-
tecció de la naturalesa i adaptació a
les circumstàncies de la producció
de proximitat. Crear les condicions
de noves opcions comercials de la
nostra horta alhora que ens adaptem
als canvis de condicions climàtiques.
Perquè la innovació obri les portes
del futur que ens cal.
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Séquia travessant l’horta de Museros
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L’alcalde de Meliana i la Vicepresidenta
de la Diputació de València visiten
l’interior del Palauet de Nolla

Fins al 29 d’octubre en el tercer pis de la Casa de Cul-
tura José Peris Aragó d’Alboraia podem visitar l’ex-
posició «Patrimoni artístic valencià». A través de 37
plafons preparats per 30 docents del departament
d’Història de l’Art de la Universitat de València, recorre
exemples de diverses disciplines artístiques i ens in-
trodueix en la tasca d’anàlisi i recuperació del nostre
patrimoni. La mostra es pot visitar de dilluns a di-
vendres entre les 9 i les 14 hores i de 16 a 21 hores.

EXPOSICIÓ DE PATRIMONI ARTÍSTIC A
LA CASA DE CULTURA D’ALBORAIA

Durant els divendres de setembre Al-
màssera ha celebrat el Cicle de Música
al Pati de l’Ajuntament. La inauguració
fou a cura de l’agrupació musical espe-
cialitzada en divulgació de música bar-
roca anterior al s. XVIII «Mediterrania
consort». El grup valencià «Doña Man-
teca» portà els ritmes llatins amb gui-
tarra, percussions, i les seues quatre can-
tants: Elena Almendros, Paula
Almendros, Empar Mora i Mélanie Lapalús. Continuà la proposta «El so de la terra» del grup de percussió
«Amores» liderat per Jesús Salvador «Chapi». I tancà esta edició el quartet de corda «Aupa Strings», amb clàssics
de Swing-Jazz, Soul-Funk, i Pop-Rock. Una oferta musical variada accessible gratuïtament per al veïnat.

CICLE DE MÚSICA AL PATI
2021 D’ALMÀSSERA

La fira del comerç i l’agricultura de Meliana s’ha cele-
brar del 16 al 19 de setembre, encara amb les necessà-
ries prevencions davant la pandèmia, però mirant d’es-
devenir un revulsiu en la recuperació de la normalitat
econòmica i social del poble. Les activitats programa-
des s’han fet en la zona comercial de la trama urbana.
Això ha aprofitat per a divulgar i promocionar el con-
sum en els comerços i establiments de restauració de
Meliana. Enguany els reconeixements han recaigut en
Xavier Bauset (Consell Agrari), Paco Monsoriu (Comer-
ciants), i els arquitectes especialitzats en recuperació
del patrimoni Xavier Loumain i Ángela López.

FIMEL COMPLEIX 22 EDICIONS
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L’alcalde de Meliana i la Vicepresidenta
de la Diputació de València visiten
l’interior del Palauet de Nolla

Durant tres dies (26-28 de setembre) Foios ha organitzat
tot un seguit d’activitats al voltant de la gastronomia
amb la V edició de la fira BenCuit. Hem pogut gaudir
de productes de primera qualitat de l’horta local, d’una
ruta de la tapa, conferències, tallers participatius, mú-
sica al carrer, teatre, cinema i lliurament de premis.
BenCuit consolida un model atractiu que integra la cul-
tura i la gastronomia en una aposta diferent i un desta-
cat èxit en la resposta rebuda per part de la població.

L’APOSTA GASTRONÒMICA DE FOIOS

La violinista de Massalfassar Marta Margaix ha compost la Jota de
Massalfassar, una peça de música tradicional que va presentar el passat
5 d’agost a les Festes Patronals de la població acompanyada de l’asso-
ciació de Tabaleters i Dolçainers el Xarquet. A més, l’artista ha promogut
la gravació d’un videoclip amb la col·laboració dels Dimonis de Massal-
fassar i del Grup de Danses Repicó que molt prompte estrenarà per tal
de donar a conéixer internacionalment la seua Jota de Massalfassar.

L’ARTISTA MARTA MARGAIX COMPON LA JOTA DE
MASSALFASSAR I GRAVA UN VIDEOCLIP

L’alcalde de Meliana i la Vicepresidenta
de la Diputació de València visiten
l’interior del Palauet de Nolla

La Pobla de Farnals ha respost a la petició de l’Associació
Nacional d’Agrupacions de Voluntaris de Protecció Civil
per a ajudar els efectius del cos que treballen en els mu-
nicipis més afectats pel volcà Cumbre Vieja, així com a la
població afectada per l’erupció. S’ha fet un enviament de
material tècnic per al correcte desenvolupament de les
tasques dels grups de Protecció Civil en l’illa (cascos,
uniformes, llanternes...), i roba i útils d’higiene per a la
població afectada.

LA POBLA DE FARNALS AMB LA PALMA
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Art efímerentre cultius

Tot i els esforços de diferents
agents socials, l’agricultura so-

breviu en estat precari pel constant
menyspreu del sistema actual cap al
sector. Turisme Carraixet, amb la
idea de convidar-nos a la reflexió en
relació a la importància de l’horta per
al futur de la nostra existència, pre-
senta la 2a edició del festival Miradors
de l’Horta, una proposta que conjuga
l’avantguarda artística amb la reivin-
dicació del nostre ric patrimoni agrí-
cola. Visibilitzar l’espai per transme-
tre un model de desenvolupament
sostenible i convidar a la reflexió so-
bre la seua importància per al futur
de la humanitat és un dels objectius
de iniciativa, que té lloc entre el 7 i el
17 d’octubre amb la instal·lació de 7
propostes artístiques efímeres en di-
ferents emplaçaments de l’Horta Nord.
Les obres exposades pertanyen a

diversos professionals i estudis de
disseny que han superat un procés
de selecció i que han realitzat
instal·lacions amb materials recicla-
bles o reutilitzables. “Hem rebut un
total de quaranta propostes proce-
dents d'Espanya i de Llatinoamèrica
i, finalment, exposem set obres, és a
dir, quatre més que en la primera edi-
ció. Una altra novetat és que hem
obert una secció per a estudiants.
En definitiva, volem que el festival

siga l'aparador que mostre la nostra
oferta cultural, gastronòmica i turís-
tica”, ha explicat Noelia Rigoberto,
gerent de Turisme Carraixet.
En Albalat dels Sorells, que és

l’emplaçament central de la progra-
mació d’aquesta segona edició festi-
val, podem trobar la instal·lació ano-
menada ‘[Obert per obres] Construint
el futur de l’horta’. El treball, de l’es-
tudi Clausell + Cia., simula l’estruc-
tura d’una bastida per anunciar la
construcció d’un futur estable per al

nostre paisatge. Un espai de trobada
i reivindicació des del qual repensar
què és el que volem en el nostre en-
torn.
Una altra de les propostes de Mi-

radors de l’Horta la trobem a Meliana.
Amb el nom ‘Preu Just’, els seus
creadors, de l’estudi Vitamin, ens fan
reflexionar sobre el pes de les coses
intangibles: tradició i sostenibilitat,
valors que no es posen en la balança
a l'hora de determinar un preu just.
Materialitzen la seua idea donant pes
a la llum, que a simple vista sembla
no tindre cap volum. 
A Foios trobem ‘Atalaya’. Amb

palets de fusta com a unitat de me-
sura, la proposta conjunta de Nituniyo
i de Memosesmas s’estableix com
una gran torre sobre la qual  mirar
allò que reivindiquem, el nostre pai-
satge d’horta. 
Més endavant, en Almàssera, Clap

Studio ens presenta ‘In Between’,
una instal·lació inspirada en el sentit
de l’opressió, que fa que el relleu ge-
neracional a l’horta siga quasi inexis-
tent i que els camps es deixen de
cultivar. Conceptualitzen l'agricultor
com una esfera blanca, impol·luta i
fràgil que intenta créixer i fer-se camí
entre arbres sentint-se cada vegada
més i més oprimida, que amb el pas
del temps acabarà esclatant.

REDACCIÓ Núria Garcia
FOTOGRAFIA Turisme Carraixet

Turisme Carraixet
organitza la 2a
edició del festival

Miradors de
l’Horta, una
proposta que

combina disseny 
i cultura en plena
horta valenciana
per convidar a 
la reflexió al

voltant del nostre
patrimoni agrícola

‘Patatas deluxe’, instal·lació artística dels
Miradors de l’Horta a Bonrepòs i Mirambell
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‘Patatas deluxe’ és el nom de la
instal·lació que trobem a Bonrepòs i
Mirambell, de l’equip de Trashforma-
ciones. Un volum eteri i camuflat que
atrau l'espectador per a mostrar-li el
futur de l'horta mitjançant xicotets
miradors que amaguen una mar infi-
nita de joies.
Les dos obres restants que trobem

exposades corresponen a la categoria
d’estudiants. Per un costat, ‘Cinema
de tardor’ la trobem vora el barranc
del Carraixet, entre Vinalesa i Bonre-
pòs, i simula pantalles que projecten
de forma natural els paisatges
d’horta. D’altra banda, a la plaça de
l’Ajuntament d’Alfara del Patriarca
s’ha instal·lat ‘Dona vida’, que inter-
preta l’horta com una pacient malalta
per diferents patologies que és sa-
nada amb un sistema de regadiu que
simula les bosses de suero d’un hos-
pital. Ambdós projectes son idees de
Paola Moreno Barberá, Laura Valen-

tina Benavides González i Marlene
del Pilar González Linares.  
La programació de Miradors de

l'Horta inclou una cicloruta guiada
per totes les instal·lacions artístiques
amb eixida des d’Albalat dels Sorells,
on també es poden visitar les expo-
sicions ‘Artefactes’ i ‘Disseny per
l’horta’. Paral·lelament a la proposta
artística es desenvolupen altres acti-
vitats com ara tallers infantils, con-
ferències o actuacions escèniques.

Tota la informació, així com el plànol
del festival i el formulari d'inscripció,
estan disponibles en el web
www.miradorsdelhorta.com. 
El festival compta amb la col·la-

boració de l'Associació Valenciana de
Dissenyadors de la Comunitat Valen-
ciana (ADCV) i de València Capital
Mundial del Disseny 2022, i és un dels
projectes destacats de la Setmana del
Disseny Valencià que se celebra del
4 al 8 d'octubre.

‘Preu Just’, una 
reflexió sobre el 
pes de les coses
intangibles, que

es pot visitar
a Meliana

g



Vint anys de teatre, de comèdies,
d'ompir el pati de butaques i

fer riure el personal; també d'es-
tima, compromís i difusió de la cul-
tura i la llengua. I encara hi ha camí
per davant, perquè el gup de teatre
‘Sempre en falta u’, que commemora
enguany dues dècades d'activitat,
reprén aquests dies la marxa amb
assajos i preparatius d'una nova
obra a representar prompte al seu
poble, Bonrepòs i Mirambell. Cele-
brar així els 20 anys damunt de l'es-
cenari és allò que toca.

Ací no paga ni Déu, de Dario Fo,
va ser el primer text amb el qual el
grup es va iniciar en el teatre ara fa
20 anys. Tota una declaració d'in-
tencions inaugurar la seua activitat
pública amb una comèdia provoca-
tiva, d'acció i sorpresa, amb un im-
portant component revolucionari. 
Perquè fer gaudir i riure el veïnat

ha estat sempre una de les princi-
pals raons que ha mogut el grup a
actuar. “Volem que la gent s'ho
passe bé. Representar personatges
d'humor, coses alegres”, explica Pe-
dro Moreno, president del grup. 
Una altra motivació ha estat fer

servir el teatre per a difondre la im-
portància de la cultura i el compro-
mís amb el valencià. “Sempre trac-

tem de fomentar la nostra llengua
amb obres de tot tipus, contempo-
rànies i d'antigues. Persones del gup
les tradueixen i les adaptem”, ex-
plica Pedro. El col·lectiu representa
de vegades textos coneguts però
també fa un important treball d'in-
vestigació visitant llibreries d'antic
de València on troben llibrets de tea-
tre d'autores i autors més descone-
guts o que no han estat mai traduïts
al valencià. D'aquesta manera, han
representat textos d'autors valen-
cians i espanyols com ara Juan
Alonso Gil Albors, Jardiel Poncela o
Juan José Alonso Millán, entre d'al-
tres, sempre prioritzant les obres en
to de comèdia.
El seu treball expressa la seua

estima per l'art i el teatre, de po-
sar-se en la pell dels personatges,
llegir i memoritzar els textos, con-
viure i compartir el temps amb com-
panyes i companys units per

aquesta passió, amb el colofó de pu-
jar a l'escenari i representar tot
aquest treball davant del seu públic.
“Ens involucrem molt en els perso-
natges, els peguem moltíssimes vol-
tes”, reconeix el president. “De les
coses boniques que em quede d'a-
quests anys és la bona relació del
grup amb gent de totes les edats.
Una obra suposa molt de treball, tro-
bar temps per assajar cada set-
mana, però el bon ambient entre
nosaltres és un premi”, diu Pedro.
“I tenim moltíssims fans al poble,
el local s'ompli”, hi afegeix.

La Llar Parroquial
Un poble amb una llarga trajectòria
de teatre i molt actiu culturalment,
amb un gran teixit associatiu i la
Llar parroquial com a centre neu-
ràlgic des que el veïnat impulsara
la seua construcció a la fi dels anys
50 per a tenir un espai on fer i gau-
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20 ANYS DE PAS  
PEL TEATRE i molt  

El grup ‘Sempre
en falta u’, 
de Bonrepòs 
i Mirambell,
commemora 
dues dècades
d'activitat als
escenaris, 
d'estima i de
difusió de la

cultura i la llengua

REDACCIÓ Jorge Pérez
FOTOGRAFIA Sempre en falta u

Grup de teatre ‘Sempre en falta u’
de Bonrepòs i Mirambell



dir de la cultura en directe. Durant
tots aquests anys, la Llar ha estat
lloc de trobada, d'assajos i d'actua-
cions de tot tipus, que sempre han
caracteritzat Bonrepòs i Mirambell

com a un espai amb un microclima
cultural singular mostra d'un veïnat
inquiet, curiós i obert.
La Llar de Bonrepòs i Mirambell,

que és propietat municipal des del
2019, està aquests mesos en plena
remodelació. En 2016, un dictamen
judicial va tancar el lloc per un pro-
blema d'insonorització, la qual cosa
va impulsar a l'Ajuntament a realit-
zar uns treballs de reforma integral
“que donen resposta a les necessi-
tats del teixit sociocultural del po-
ble, de tenir un espai en condicions
on desenvolupar la seua activitat”,
explica l'alcaldessa, Raquel Ramiro.

Les actuacios, entre d'altres, in-
clouen la creació de nous camerins,
un magatzem, nou paviment en tot
el recinte i la climatització del saló.
Hi ha previsió que les obres finalit-
zen al desembre, data en la qual Ra-
miro confia que el lloc puga acollir
una actuació conjunta de les asso-
ciacions i grups del poble.
Unes intervencions necessàries

adreçades a retornar al poble un lloc
emblemàtic, construït per iniciativa
veïnal fa més de 60 anys, que forma
part indissoluble de la memòria, del
present i del futur de Bonrepòs i Mi-
rambell.
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Dia en què es va 
posar la primera 
pedra de la Llar a 
finals dels anys 50 
del segle passat
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Cada vegada són més els pobles
que entenen la importància de

recopilar la memòria popular i donar-
la a conéixer perquè la història local i
les tradicions pròpies no caiguen en
l’oblit. Alfara del Patriarca s’ha sumat
al llistat de municipis a l’Horta Nord
que treballen per conservar trets ca-
racterístics de la cultura i la societat
amb la creació de l’Alfarapèdia, un
arxiu digital que recull la transmissió
oral i organitza les publicacions de di-
versa tipologia editades al voltant del
municipi al llarg dels anys. 
La realitat és que Alfara compta

amb una tradició d’estudis locals molt
arrelada. Des de 1950 hi ha textos en
els programes de festes i a finals de
la dècada dels 80 es publiquen per
iniciativa municipal quatre volums
dels Materials d’Història, llibres mo-
nogràfics que recollien documents so-
bre història pròpia. Alfara fou un dels
pobles que comptava amb cronista
oficial, i les iniciatives per recollir, in-
ventariar o estudiar el patrimoni i la
seua història són nombroses i exem-
plars. Des d’Alfarapèdia expliquen
que tota esta informació dispersa

s’està recollint i digitalitzant, perquè
“és molt important conservar i aglu-
tinar el coneixement sobre la comu-
nitat, és a dir, crear col·lectivament
un relat de poble, incloent els testi-
monis orals de la gent que l’habita.
És una forma de crear o reforçar vin-
cles i de definir els elements impor-
tants per a la comunitat”. 
En este context, una de les prime-

res tasques de l’Alfarapèdia ha estat
la revisió del treball d'un alfarer il·lus-
tre, el metge Vicent Navarro Gil (1857-
1939) -que té carrer a Alfara i a Va-
lència-, des de l’actual context
sanitari, amb una malaltia per coro-
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Alfarapèdia, memòria, 
COVID i el Doctor Navarro
Alfara del Patriarca
se suma als pobles
que treballen per
conservar la seua
memòria popular
amb la creació
d’un arxiu digital

REDACCIÓ Nelo Vilar
FOTOGRAFIA Alfarapèdia

Actual Ajuntament d’Alfara, 
que va manar construir 

el Doctor Navarro 
l’any 1918
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navirus que ha causat una pandèmia
històrica. 
El jove metge i professor, segons

conta a Alfarapèdia Amparo Casaña
Granell, fou un dels investigadors pio-
ners a València en la medicina de la-
boratori, és a dir, en la investigació
experimental i el desenvolupament de
la microbiologia, camp que revolucio-
naria el concepte de salut pública. En
eixe camp es comprengué per exem-
ple l’origen de les malalties infeccio-
ses, es prioritzà la higiene pública i
es donà pas a l’ús de les vacunes. És
la gran revolució sanitària que encara
gaudim, per damunt dels progressos
en altres camps de la medicina, la
farmacopea i la cirurgia. 
L’aplicació pràctica d’este treball

es demostrà molt prompte, en l’epi-
dèmia de còlera morbo que assolà el
nostre territori entre maig i agost de
1885. Sabem que pràcticament en dos
mesos moriren 49 persones a Alfara,
d’una població que rondaria el millar
de persones, és a dir, un 5% de la po-
blació (en l’actualitat esta proporció
causaria uns 170 morts).
El doctor Navarro participà en la

traducció de l’obra de Heinrich Her-
mann Robert Koch, El còlera, que ha-
via descobert el bacil en 1883. Col·la-
borà a més amb el doctor Jaume
Ferran i Clua, el doctor Ferran, el pri-
mer que produí i aplicà una vacuna
antimicrobiana.

Per entendre el paper pioner i fins
i tot heroic d’estos metges, s’ha de
dir que bona part del món científic
d’aquell temps desconfiava del des-
cobriment del Dr. Ferran, incloent a
Santiago Ramón y Cajal (que tanma-
teix es vacunà amb tota la seua fa-
mília). El 9 de juny de 1885, tres set-
manes després dels primers casos, es
prohibeix la inoculació. Tot i això, el
2 de juliol, amb unes institucions des-
bordades i una societat devastada, la
premsa conta que havien eixit de Va-
lència alguns metges per inocular en
10 pobles diferents de València i Cas-
telló. El 6 de juliol les autoritats dis-
posen que només el Dr. Ferran puga
inocular les vacunes, però la situació
és tan difícil que el metge renuncia a
fer-ho. El 13 de juliol encara s’insisteix
en la prohibició perquè pareix que hi

havia metges que continuaven vacu-
nant. No costa imaginar al doctor Na-
varro implicat en tot este moviment
insubmís per contindre l’epidèmia, i
ens preguntem si Alfara gaudiria d’un
règim privilegiat en esta qüestió. 
La història els donà la raó: el treball

del doctor Ferran i dels especialistes
en microbiologia es reconegué anys
després i hui encara trobem la seua
petja en els equips mèdics que han
hagut de treballar a estall buscant
cures i vacunes contra la COVID-19.
Vicent Navarro visqué vinculat al

poble; fou, per exemple, el promotor
de l’actual edifici de l’Ajuntament,
que encarregà en 1918 al reconegut
arquitecte Antonio Gómez Davó amb
la consigna que el fera segons l’estil
arquitectònic del Palau adjacent. Però
eixa és una altra història.
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Caricatura dels professors de la Facultat de Medicina de València en 1922. 
El Dr. Navarro és el tercer per l’esquerra, amb davantal i esmolant un ganivet
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Enguany el lema comú de la Set-
mana Europea de la Mobilitat

ha estat «Per la teua salut, mou-te
de manera sostenible». La iniciativa
està impulsada per la Comissió Eu-
ropea des de l’any 1999, i se celebra
des del 16 de setembre fins al 22, el
Dia sense cotxes. Eixe darrer dia sol
concentrar la majoria de les iniciati-
ves locals. En l’Horta Nord podem
espigolar una diversitat d’accions,
com la de l’associació de famílies
del CEIP El Barranquet que preparà
una ruta familiar en bici per a acudir
a escola des de Godella i Rocafort,
mentre l’ajuntament de Bonrepòs i

Mirambell organitzà la volta amb
bicicleta pel municipi de vesprada.
També hi tingué lloc la inauguració
de l’eixamplament de voreres en Fo-
ios o el transport municipal gratuït
en Massamagrell i en Paterna per
tal de conscienciar davant les con-
seqüències negatives de l’ús irra-
cional del cotxe sobre la salut pú-
blica i el medi ambient. Al seu torn
Metrovalencia oferí el transport gra-
tuït a tots els seus usuaris durant
el Dia sense cotxes, amb l’objectiu
de «promoure hàbits més sosteni-
bles en el conjunt de la societat i re-
cordar que el transport públic és un

mitjà totalment segur a l’hora de fa-
cilitar els nostres desplaçaments ur-
bans i interurbans», segons expli-
quen des de l’entitat.

Premis per a Museros i el Puig
També en els premis de mobilitat
d’enguany han estat reconeguts
Museros per l’acció «El repte de la
mobilitat sostenible», l’entitat de
gestió i modernització del Parc Tec-
nològic de Paterna Asivalco, a més
del col·legi Santa Maria del Puig.
Durant el lliurament dels guardons,
el conseller Arcadi España anuncià
que el 2022 entrarà en funcionament

VIATGE COMPARTIT CAP A
LA SOSTENIBILITAT

REDACCIÓ Eduard Ramírez
FOTOGRAFIA FGV
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la integració tarifària amb una tar-
geta única que permetrà viatjar en
tots els sistemes de transport públic
metropolitans, com ara Rodalies,
Metrovalencia, Metrobus i EMT. El
conseller de Política territorial, Ob-
res públiques i Mobilitat va indicar
la necessitat de «consolidar un
canvi cultural per a racionalitzar
desplaçaments quotidians. Per això
cal oferir un servei de transport pú-
blic eficient i aplicar un urbanisme
sostenible capaç de recuperar es-
pais per al vianant, l’educació i la
conscienciació i la digitalització de
processos que fomenten la mobilitat
sostenible».
Els dies previs a la Setmana de

la Mobilitat, Ferrocarrils de la Ge-
neralitat (FGV) restablí el servei fer-
roviari entre les estacions d’Em-
palme i Burjassot, una vegada
realitzades les obres de soterrament
en el municipi i que ja no afecten el
trànsit de viatgers. Amb la reober-
tura d’eixe tram ferroviari s’han re-
cuperat les freqüències de pas d’a-
bans de l’estiu, d’un quart cap a
Seminari i de mitja hora cap a Bé-
tera, en hores punta. FGV s’ha su-
mat com de costum a les activitats
programades amb motiu de la cele-
bració de la Setmana Europea de la
Mobilitat. Participaren en la Fira de
la Mobilitat en la plaça de l’Ajunta-
ment del cap i casal del 17 al 19 de
setembre, on informaren dels serveis
de metro i tramvia i de la nova Línia
10.
En la mateixa temàtica de cons-

cienciar a favor de la mobilitat sos-
tenible, FGV promou una sèrie d’ac-
tivitats educatives, informatives i
publicitàries, com ara la campanya
«Mou-te amb impacte zero» llan-
çada per la Conselleria de Política
Territorial, Obres Públiques i Mobi-
litat. Cal afegir les activitats per a
l’estudiantat de centres públics i pri-
vats d’ensenyança primària inclosos
en la campanya «Hui descansa el
cotxe», que enguany porta el lema
«Canta al so de la Mobilitat Soste-

nible!». I també en l’àmbit educatiu,
FGV ha lliurat els premis als xiquets
i xiquetes guanyadors del I concurs
de dibuix «Mou-te i cuida el pla-
neta» obert el passat mes de juny.
Els participants han sigut escolars
de 2n i 3r cicle d’Educació Primària
que en els seus dibuixos han reflec-
tit referències al metro i el tramvia,
destacant com el transport públic
evita emissions de diòxid de carboni
i afavoreix una societat sostenible.
Els premis consistien en una bi-

cicleta per a cada guanyador o gua-

nyadora i una bossa amb material
promocional de FGV, i per a la valo-
ració dels treballs presentats el jurat
ha tingut en consideració l’esforç,
l’originalitat i la creativitat de les
propostes. Com a membre del jurat
ha participat la il·lustradora Mar
Hernández, i els treballs reconeguts
han estat els de Sara Amiryan Peña,
de 3r de Primària; Valentino Pista-
rini, 5é de Primària; i Oliver León
Coll, de 3r de Primària. De la seua
mà hem de dibuixar un futur sos-
tenible per a compartir.
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Víctor Bueno és de la generació
dels pilotaris il·lustrats. Arrere

van quedar les fornades d'aquells ju-
gadors que es van conformar amb el
Batxillerat o, simplement, no van tin-
dre una altra opció. El mitger de Me-
liana mai ha sigut conformista. Ell
és dels que insisteixen. Insistir dins
del trinquet i insistir amb els llibres.
I el que insisteix, guanya.
Als seus 30 anys se li percep el

pòsit de l'experiència. Ja té una pers-
pectiva que li permet parlar de quasi
tot amb coneixement. De la situació
del seu esport, de les seues oportu-
nitats amb la pilota i de la seua vida
laboral. Perquè Víctor Bueno va es-
tudiar Magisteri especialitzat en
Educació Física, després va fer Pe-
dagogia i un màster de Secundària
per a ser orientador educatiu. Ara,
perquè la formació sempre es pot am-
pliar, s'està traient l'especialitat de
Música i al febrer començarà amb la
d’Audició del Llenguatge. Mentres-
tant, continua pegant-li trompades a
la pilota de vaqueta i treballant en el

col·legi Sagrat Cor de Meliana,
el mateix on ell va estudiar.

De menut destacava
amb el tennis i diverses
vesprades a la setmana
anava a entrenar a Muse-
ros. Fins que, amb set o
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Víctor Bueno de Meliana

EL PILOTARI QUE 
MAI ES RENDEIX

REDACCIÓ Fernando Miñana
FOTOGRAFIA Cedides per V. Bueno
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huit anys, es va dissoldre el grup i,
sense esport, es va deixar portar per
dos amics que li van conduir cap a
la pilota. Ací va conéixer a un home
providencial en la seua vida: el tio
Vicent, que se’l va posar davall de
l'ala i el va anar educant perquè co-
neguera els valors d'aquest joc an-
cestral. Per les vesprades l'ajudava
a marxar o a pintar les pilotes. “Ha
sigut com el meu pare esportiu”, ex-
plica Víctor carregat d'afecte cap a
aquest home que va morir fa un pa-
rell d'anys.
El xaval, fill d'un matricer de Me-

liana -ofici consistent a fer motles on
es fonen objectes de metall-, va aca-
bar a l'escola de pilota del poble en
una època d'esplendor. No hi havia
una altra igual. La proa d'aquell viver
eren dos jugadors de la talla de Fa-
geca i Héctor, una miqueta més ma-
jors que Víctor. Així que ell solia aca-
bar al Meliana B, amb els
subalterns. Al principi jugava a ga-
lotxa i al frontó, i després ja va co-
mençar a tocar l’escala i corda. A
l'escola de tecnificació es va formar
sota la tutela de Royo, primer, i des-
prés de Paco Cabanes ‘El Genovés’.
El seu pare, Enrique Bueno, que

era un aficionat dels quals van i vé-
nen, estava encantat amb l'afició del
seu fill i hui, convertit ja en un pres-
tigiós professional, no es perd una
partida. Siga on siga. Però això és
ara, perquè abans va caldre picar
pedra. “Vaig debutar tard en el món
professional. Entrí en Tecnificació
amb 15 o 16 i guanyí algun campio-
nat, però em va costar adaptar-me.
Jo, de fet, no vaig debutar en la Lliga
fins que tenia vint-i-molts anys”, ex-
plica Víctor. El jove veia volar els al-
tres i a ell no li arribava la seua opor-
tunitat. Però es va trobar amb una
altra persona que, com el Tio Vicent,
li va canviar la vida. “Vaig conéixer
a Domingo Palacios -el seu prepara-
dor- a Museros quan jo tenia 21 anys
i continuava jugant les partides de
juvenils. Llavors em va donar un con-
sell que em va valdre de molt: ‘Fixa't
en aquells factors que pots controlar
i no perdes el temps amb el que no
tens a la teua mà’. I jo, que sóc un
lluitador, vaig seguir intentant-ho”.
El mitger sap que no és un esti-

lista, que el seu joc no entra pels
ulls, com podia passar amb dues lle-
gendes en la seua posició com Grau
o Sarasol II, però sí que és molt tre-

ballador i que això li acaba condint.
“Sabia que igual no podia arribar
tan prompte com els altres, però que
havia d'insistir. La pilota és la meua
vida i no em pensava rendir. I no sóc
el més vistós, però sóc molt segur i
jugue sempre per a fer millor al com-
pany de darrere”.

Faixa de pilotari
Li va costar, però el seu moment
acabà arribant. En 2018 va aconse-
guir jugar la final de la Lliga junt
amb Francesc i Javi. I fins i tot es va
atrevir -ell, un mitger- amb l'Indivi-
dual. Un any va arribar a les semifi-
nals. Jugava contra Pere Roc, i anava
guanyant 55 per 50 amb un val a fa-
vor. A només un quinze de passar a
la final. Llavors va enviar la pilota a
la galeria, va pegar contra la muleta
d’un aficionat i va caure, sent el
quinze per a Pere Roc, que al remat
va remuntar i va guanyar la partida. 
Però Víctor Bueno no va tirar la

toballa, i molt menys la faixa de pi-
lotari. Seguix oferint partides espec-
taculars, amb la seua característica
serenitat i confiança, convertint-se
en una autèntica muralla enmig de
la canxa dels trinquets. g

Víctor Bueno
amb el Tio Vicent

Víctor amb el seu
pare, Enrique Bueno,
que l’acompanya a
totes les partides




