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No he tingut accés al projecte del
ministeri per a construir el traçat
de l’AVE entre València i Castelló, però tampoc tinc gana d’empassar-me milers de pàgines d’informació tècnica per a no entendre pràcticament res. No cal ser
tampoc catedràtica per a intuir
que l’execució d’una iniciativa de
tal envergadura tindrà repercusions socials, econòmiques, territorials i mediambientals a curt,
mig i llarg termini. Algunes positives i d’altres prou dolentes, però,
pel que sembla, absolutament irreversibles per al conjunt de la
comarca de l’Horta Nord.
D’entrada, no es pot pretendre
que el recorregut de l’AVE vinga
determinat sense escoltar totes
les veus que tenen coses a dir, i
hi ha propostes alternatives que
ni tan sols s’han contemplat en
la redacció dels estudis informatius previs. D’altra banda, l’exposició pública del document de 45
dies (inicialment era només de
30, però els ajuntaments dels municipis afectats van pressionar
per ampliar el termini d’al·legacions) resulta insuficient per a un
projecte que, si seguix endavant,
suposarà la destrucció de milers
i milers de fanecades d’horta protegida. Sí, protegida. Quina ridiculesa de protecció tenim, després de tantes lluites, perquè
estem parlant que l’afecció mí-

nima seria de 5 milions de metres
quadrats entre València i Sagunt,
majorment terrenys agrícoles que
ja mai es podrien recuperar. El
temps que s’estalviaríem per a arribar a Castelló des de València
amb l’AVE seria de 16 minuts. De
veres que per a estalviar-nos un
quart d’hora de temps anem a
fragmentar novament la comarca,
a destruir la nostra xarxa d’aliments de proximitat, el rebost de
fruites i verdures del territori valencià? De veres, serà precís?
Enmig de tot açò, el sentir majoritari dels alcaldes i les alcaldesses de l’Horta Nord és que no
volen, òbviament, que el traçat de
l’AVE passe pels seus pobles.
Són conscients de la monumental
destrucció que significaria la infraestructura ferroviària, clar, però
semblen seguir les indicacions
dels seus grups polítics fent aliances partidistes intermunicipals i
sense donar el colp a la taula que
caldria en estos moments.
Apel·le al sentit comú i a la
unió de tota la comarca perquè
aquest despropòsit no vaja endavant. La integritat moral (i agrícola) hauria d’imperar en qüestions com esta, perquè hi ha
alternatives a l’AVE en matèria
de transport. Quants quarts
d’hora haurem perdut cadascú de
nosaltres al llarg de les nostres
vides tontament. Serà precís...
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Viure

El convidat

VICENT PENYA

en valencià
Una de les coses més importants
que he pretés en la meua vida ha
sigut ser una persona “lingüísticament normal”. Des que vaig prendre consciència lingüística i nacional, als quinze o setze anys, vaig
intentar viure amb “normalitat” en
la meua llengua, desenvolupar-me,
dins de les possibilitats del moment, plenament “en valencià”.
Era possible en aquella època
viure “en valencià”? És possible
a hores d’ara? Una tasca difícil, la
veritat. Però qui busca, troba. Com
diu Kilian Jornet: “Res és impossible”. Des d’aleshores, gran part
les meues despeses d’oci cultural
he procurat invertir-les en la meua
llengua: llibres, música, revistes,
periòdics, vídeos...
Certament és difícil ser “lingüísticament normal” en un Estat
que ens va a la contra. No solament hem de suportar un finançament “injust”, sinó també un tractament “injust” respecte a la
nostra llengua. La llengua ha de
ser una ferramenta de cohesió que
servisca per a comunicar-se i entendre’s, mai per a pretendre la
confrontació ciutadana i el guany
d’un grapat de vots.
Ara que arreu d’Europa hi ha
un preocupant auge de l’extrema
dreta i una rebaixa general de drets
i llibertats, potser caldrà recordar
que el valencianisme cultural i po-
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lític sempre ha apostat pel progrés,
la democràcia i l’europeisme. Joan
Fuster, Sanchis Guarner, IsabelClara Simó, Vicent Andrés Estellés,
Enric Valor han estat puntals en
la dignificació de la nostra llengua
però també dels nostres drets i llibertats com a poble. Perquè com
més progrés i més democràcia,
més valencià. I com més valencià,
més progrés i democràcia.
Malgrat tots els problemes que
patim, el País Valencià té una vitalitat lingüística, no diré a prova
de bombes, però sí admirable,
quasi prodigiosa. En un article recent, l’escriptor i periodista Xavier
Aliaga afirmava que “el que ha
passat amb la narrativa en català
feta al País Valencià és un miracle”. I jo em pregunte: no passa
això mateix en altres àmbits cívics,
socials i culturals on es fa servir la
llengua?

“UTILITzANT
EL VALENCIà
ExPRESSEM
NORMALITAT I
COHERèNCIA
AMB NOSALTRES
MATEIxOS”

Tenim una literatura, en general, digna i homologable a la de
qualsevol país del món. I què em
dieu de la música en valencià?
D’uns anys ençà s’ha produït una
eclosió que també podríem qualificar de miraculosa. Hi ha mestres,
professors, grans professionals de
la docència que, dia a dia, colze a
colze, ensenyen el valencià i en valencià a les nostres xiquetes i xiquets. Revistes comarcals com la
que teniu a les mans, i tantes altres
publicacions periòdiques, editorials, mitjans audiovisuals, associacions cíviques i culturals..., són
imprescindibles per a la dignificació del valencià.
Hem de ser conscients que tenim dret a viure al nostre país en
la nostra llengua. Sense cap actitud de menyspreu ni de revenja
cap a ningú. Senzillament: és la
nostra llengua i és el nostre país.
Utilitzant el valencià expressem
normalitat i coherència amb nosaltres mateixos. Hem d’apostar per
la igualtat lingüística. No és possible que en un Estat que es diu “demòcrata” unes persones, pel fet de
parlar una llengua, tinguen més
drets que unes altres, pel fet de
parlar-ne una altra. Pensem-hi.
HIVERN 21/22
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L’ENCÍS DELS

GERMANELLS
Un paratge natural de Rafelbunyol
testimoni de la cultura, la història
i el patrimoni de la localitat

REDACCIÓ Eduard Ramírez
FOTOGRAFIA Ajuntament de Rafelbunyol

L

a xarxa de trinxeres dels Germanells de Rafelbunyol forma
part de la Línia de Defensa Immediata de la ciutat de València construïda l’any 1938. Presenta una estructura peculiar amb 8 nius de
metralladores, trinxeres excavades
en la roca que arriben a 1,80 m de
profunditat, amb dos coves refugi,
una de les quals no es coneixia fins
als treballs de camp d’aquesta tardor. La primera fase de la recuperació, sota la direcció de Quique Estevens, compta amb el patrocini de la
Diputació, i en una segona fase

s’instal·larà senyalització per a poder fer visites pedagògiques a
aquest bé de rellevància local. El projecte ha crescut des de l’exposició
de fotografies de José Aleixandre
que l’ajuntament organitzà l’any
2018, passant per l’edició del catàleg
«La Línea de Defensa Inmediata en
Rafelbunyol» (2020), que en detallava
l’estudi. Rafelbunyol forma part de
l’associació de municipis implicats
en la línia defensiva de la Guerra
d’Espanya «Puig-Carasols» des de
2016. «Hem trobat més del que esperàvem, i ens fa el projecte més am-

Creu del terme ubicada en l’àrea dels Germanells
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Vista aèria de les trinxeres dels Germanells

biciós. Però no només en relació a la
Línia de Defensa; també volem recuperar tradicions populars com
quan abans veníem d’excursió en
Pasqua o posar en valor el jaciment
prehistòric de l’edat del Bronze. Els
Germanells són un mite popular de
Rafelbunyol que ens projecta i identifica cap a l’exterior», explica la regidora Alicia Piquer.
Aquest espai tan emblemàtic de
la localitat se situa en els pujols bessons dels Germanells, una elevació
d’uns 60 m sobre el nivell del mar
(vora la séquia de Montcada estem
només a 20 m) en la zona nord-occidental del terme i a 4 km del poble
actual. Els primers vestigis de civilització de la zona ens fan viatjar fins
al Neolític, cap al 1.800 a. C., gràcies
a unes peces que s’hi trobaren a
partir del 1953, que corresponen a la
cultura del Bronze valencià i que es
conserven en el Museu de Prehistòria de la Beneficència del cap i casal.
La zona concentra valors patrimonials destacats i mostra una posició
estratègica gràcies al seu ampli domini visual. En la part baixa dels
Germanells també hi ha una altra
fita de la història de Rafelbunyol: la
creu del terme. Consta d’una columna toscana estilitzada que sosté
l’element i l’eleva a 2 metres d’al-
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Vereda Real de Sogorb i, a banda de
beneir el camí, ens orienta per adreçar-nos bé cap a El Puig o bé cap a
Rafelbunyol.

çada, amb la data de 1607 gravada
sobre la pedra. La trobem en un encreuament de camins, probablement
vinculat al trànsit del ramat per la

Un paratge literari
Per tal d’animar la imaginació relacionada amb aquest espai forestal,
s’hi afig la literatura, especialment
amb el sainet en tres actes El tresor
dels Germanells, escrit en 1884 per
Antoni Roig i Civera. El poeta Vicent
Penya, que preparà la publicació de
2004 de l’editorial L’Aljamia, reivindica el valor literari de l’obra, mentre
destaca encara el seu “gran valor
sentimental per al veïnat de Rafelbunyol, a més de representar un tresor històric, sociolingüístic, cívic i
social de primer ordre». L’autor del
sainet també era nascut al poble, va
fundar l’associació teatral «La Juventud», era amic d’Eduard Escalante i soci actiu d’aquell incipient
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Lo Rat Penat. Els versos de El tresor
dels Germanells mostren com la jove
i valenta Clara, en un moment complicat de la seua defensa de la dignitat familiar i del seu amor net per
Salvador, troba conhort en el paratge
de Rafelbunyol.
Per a l’alcalde de la localitat, Fran
López, aquesta zona té un valor vital: “Redescobrir un espai forestal
tan important és també valorar la
història de Rafelbunyol. Fer visitables les trinxeres és el primer de
molts projectes de recuperació d’un
símbol d’identificació compartit. A
banda de l’atractiu turístic cap a
fora, la zona dels Germanells representa un lligam de convivència actual des dels orígens del nostre poble”. Un tresor de patrimoni, història,
arqueologia i naturalesa que espera
ser redescobert amb els ulls curiosos
de qui vulga descabdellar els secrets
que s’hi endinsen. g
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Presentació de l’estratègia turística d’Alboraia
que s’executarà en els pròxims 4 anys

ALBORAIA

MOLT MÉS QUE XUFA I SOL
El municipi presenta el seu
Pla Estratègic de Turisme i el Pla
Director de Turisme Intel·ligent

E

l paisatge cultural conforma la
identitat d'un poble. Parcel·les
cultivades, camins intricats, quilòmetres d'horta poblant un horitzó
verd esguitat per les tradicionals alqueries i barraques, i la infinita mar
com a teló de fons. Alboraia sorprèn
el visitant per la seua varietat quant
al territori i el seu traçat urbà, divers
i atractiu. L'Horta d’Alboraia, completament integrada a l'Horta de València, alberga més de 500 hectàrees de sòl agrícola de regadiu,
dividides en dues grans illes pel barranc del Carraixet i el polígon indusHIVERN 21/22

trial (Camí de la Mar). Terrenys de
cultiu intensiu de creïlles, tomaques, cebes, carxofes, pimentons,
melons d'Alger i les omnipresents
xufes, són els seus productes més
comuns.
En el caràcter rural d’Alboraia
s'enquadra el nucli urbà, amb un
barri antic que encara conserva el
traçat tradicional dels seus carrers i
construccions típiques rurals al costat de cases urbanes d'estil Modernista i Art déco, juntament amb altres dos nuclis costaners amb
encant: Port Saplaya i la Platja de la

REDACCIÓ Mireia Corachán
FOTOGRAFIA Ajuntament d’Alboraia

Patacona. Tres kilòmetres i mig
d'extenses platges d'arena blanca,
unides a les de València per la Platja
de la Malva-rosa a través del seu
Passeig Marítim.
Amb aquesta carta de presentació, el potencial turístic d'Alboraia
és innegable, i així ho han considerat des de l'Ajuntament del municipi,
que ha elaborat junt amb el sector
turístic local un Pla Estratègic de
Turisme (PET) i un Pla Director de
Turisme Intel·ligent (PDTI), en coordinació amb INVATTUR, sota la
direcció de David Giner Sánchez.
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L’alcalde d’Alboraia en el restaurant Brasa de Mar, lloc triat al nucli de la Patacona
per a donar a conéixer els nous plans turístics del municipi

ELS GRANS
OBjECTIUS SóN
CONSOLIDAR
ELS MERCATS
REGIONAL I
NACIONAL
I ATRAURE ELS
INTERNACIONALS
Les línies d'actuació del projecte es
van presentar el mes d'octubre passat en un esdeveniment per donar a
conèixer la guia que regirà durant 4
anys la gestió turística municipal al
voltant del desenvolupament professional, sostenible, accessible i tecnològic d'aquest sector tan important per a la societat i l’economia
local. Segons l’alcalde d’Alboraia,
Miguel Chavarría, “volem impulsar
Alboraia com a destí turístic intel·ligent i alinear-la amb municipis com
Benidorm o Gandia, però en el nostre cas, aprofitant la proximitat amb
València capital per tal d’enriquir
l’oferta”. L’acte també va estar presidit per Francesc Colomer, director
general de Turisme, i va comptar
amb la presència de membres de la

Corporació d’Alboraia, del teixit empresarial, l’entramat associatiu i el
sector turístic.
Els plans elaborats estableixen
els arguments i estratègies per a
aconseguir un posicionament clau
en l'escenari turístic actual. Amb
això, Alboraia es projecta com una
destinació turística moderna,
intel·ligent i sostenible, que propicia
un turisme responsable que beneficie a tota la seua població, i al seu
torn pose en valor tot el que el municipi pot oferir.
El projecte s’estructura a partir
de quatre grans productes, consolidats baix aquests lemes: Alboraia,
bressol de l’orxata (orxateries, visites per l’horta, centre de l’orxata,
esdeveniments gastronòmics i productes elaborats amb orxata); Pura
Horta (productes km0, horts urbans,
esdeveniments gastronòmics, menús gastronòmics de temporada i visites guiades a l’horta); Alboraia,
mar viva (activitats aquàtiques i
nàutiques, esdeveniments esportius,
esdeveniments al passeig, xiringuitos, esdeveniments musicals i culturals a la platja, cicloturisme i birding) i Alboraia, activa (esdeveniments culturals i musicals, mercats artesanals, visites guiades a
edificis històrics, mercats gastronòmics i festes populars).

Els grans objectius del pla són
consolidar el mercat regional i nacional i atraure mercats internacionals, a partir de quatre grans programes: programa de sensibilització
i millora de l'escenari turístic, programa de posada en valor dels productes turístics, programa de comunicació, promoció, comercialització
i experiència en la destinació i programa de governança, intel·ligència
turística i sostenibilitat.
En definitiva, una aposta per fer
d’Alboraia un municipi aglutinador
que mostre al visitant tots els seus
encants i retorne el sabor i l’alegria
de la gent recorrent els seus espais
tan característics. g
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100 ANYS
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d’estima i treball
per la música
El Centre Artístic Musical Santa Cecília
de Foios commemora el seu centenari
com a una realitat cultural i social de
prestigi i de profundes arrels veïnals

REDACCIÓ Jorge Pérez
FOTOGRAFIA C.a.m. Foios

D

'una murga d'amics, amb instruments fets amb carabasses,
canyes i d'altres residus, a ser una
de les societats musicals de més
prestigi i suport veïnal de València,
hi van 100 anys, milers d'assajos i
de concerts, i el treball i l'estima infinita per la música i la cultura, entre
altres coses.
El Centre Artístic Musical Santa
Cecília de Foios commemora enguany el seu centenari com a realitat cultural i social consolidada i

molt viva, amb unes arrels profundes en el poble i a l'Horta Nord. Més
de 900 socis, 250 alumnes, 28 professors, diverses bandes i corals...
“Som una de les empreses més
grans de Foios”, diu fent broma la
seua presidenta, Lupe Marco.
Però, i tant que sí! La societat
manté un vincle vital amb la seua
gent, perquè d'una manera o d'una
altra tot el veïnat se sent part del
Musical. Qui no ha sigut o no és
músic de la banda, ha tingut un fa-

miliar o ha col·laborat amb la seua
activitat. “El 80% del poble està implicat en la societat musical. Jo vaig
començar de menut a la banda i
porte tota la vida. No tenia passat
musical, però mon pare n’era soci, i
amb 4 o 5 anys escoltava la banda
pel carrer. M'hi apuntaren perquè
em cridava molt l'atenció. Qui no hi
té un germà, hi té un cosí...”, explica el vicepresident, Juan Antonio
Gimeno. Lupe hi està d'acord: “Mon
pare era músic des de sempre, i tinc

Els músics de la banda després
de guanyar el Certamen de 2019
HIVERN 21/22
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Concert en la plaça del
poble en els anys 50
del segle passat

a la banda cosins i més família. Jo
no sóc música però sí sòcia i, ja
veus, ara ja faig quasi 10 anys de
presidenta”, afegeix.
Un compromís col·lectiu que ha
impulsat aquesta agrupació durant
100 anys —i els que vindran— que
cal celebrar. Per això, el Musical ha
organitzat un programa ple de concerts i d'activitats que va començar
al setembre i que finalitzarà en novembre del 2022, per Santa Cecília.
El concert inaugural del centenari
va ser un èxit, amb més de 900 persones a la plaça del poble per gaudir
de la Banda, l'Orquestra i la Coral.
El programa es pot consultar al web
de la Societat (musicalfoios.org).

Musical Santa Cecília. “Fins i tot
durant la guerra i la postguerra l'activitat no desapareix, hi va continuar, malgrat tot i amb patiments,
però hi va continuar”, apunta Lupe.
Des de llavors, el Musical ha progressat amb diversos mestres directors, amb un impuls important
de la banda i l’escola als anys 60 i
70, consolidada als 80 amb una formació reglada. I de guardons, un
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munt; l'últim i un dels més significatius ha estat el Primer Premi i
Menció d’Honor a la secció especial
del Certamen de la Diputació de València, el 2019.
Lupe y Juan Antonio reconeixen
que aquesta trajectòria centenària
del CAM ha estat possible en gran
part per la dedicació constant i
desinteressada de moltes persones,
la col·laboració dels socis, de les empreses del poble i el suport de l'Ajuntament. El vicepresident recorda
com, a l'any 98, “els socis aportaren
25.000 pesetes a fons perdut per
comprar el solar on hui està la Societat”. “Va ser un sacrifici molt important”, afirma.
La importància de la Societat ha
estat també fonamental a contibuir
al teixit associatiu del poble, ara per
ara molt actiu amb un nombrós
grup de col·lectius socials i culturals, i per afavorir que la gent de Foios tinguera un interés en la cultura
i la música, facilitant que durant el
segle passat hi haguera eixa possibilitat a un municipi llaurador. En
aquest sentit, des de l'Ajuntament
expliquen que continuaran donant
suport a l'associació en el pressupost municipal i en l'ús de la Llar
de la Música com a escola d’educands. També hi ha prevista una
moció per a canviar de nom el carrer
Antoni Sorli, on està la seu de la Societat, per carrer del Musical. g

Primer Premi amb Menció d’Honor al Certamen
de Bandes de la Diputació de València del 2019

Cap a societat de prestigi
La història del Musical es va iniciar
al voltant del 1915, amb la formació
d'una murga, una agrupació amb
instruments artesanals de caràcter
lúdic. A poc a poc, l'interés per la
música va créixer en el poble, per la
qual cosa un grup de veïns apassionats fundaren el Centre Artístic
HIVERN 21/22

PABLO DE LOS
REYES
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no és cap broma

El monologuista de la Pobla de Farnals
va deixar fa deu anys el seu treball com
a professor d'anglés per a guanyar-se
la vida amb la comèdia. En la pandèmia
va triomfar des del balcó de la seua
casa contant acudits dolents
REDACCIÓ Fernando Miñana
FOTOGRAFIA Alamida

L

'avorriment durant el confinament va espentar a algunes persones cap a la creativitat. Hi ha qui
va escriure un llibre, uns altres van
compondre cançons i Pablo de los
Reyes, còmic de la Pobla de Farnals,
va eixir al balcó i es va posar a con-

Pablo de los Reyes oficiant una boda
HIVERN 21/22

tar acudits; acudits dolents. I va
triomfar. “Estava avorrit i, de la mateixa manera que la gent eixia a
aplaudir o a cantar, jo vaig decidir
traure l'altaveu al balcó i vaig començar a contar acudits dolents als
veïns que després penjava en Face-

book. No m'esperava aquella repercussió. Em va donar moltíssims seguidors”, rememora. Ell ho va fer per
passar el temps mort, però al final
li van cridar fins i tot de ‘Got Talent’.
Un dia va anar a Madrid i va gravar
una actuació, però mai va eixir en
antena. Mai li han dit el perquè.
Però li van cridar de molts més
llocs i a Pablo li va donar per posarse a contar acudits, acudits dolents,
en els llocs més insospitats: en l'espigó de la gola, en la petanca de la
Pobla, des del balcó de l'Ajuntament
(on li va convidar Enric Palanca, l'alcalde), a un parc de boles de Massamagrell, en el campanar d'Albuixech, al castell de Buñol… Un no
parar.
Pablo de los Reyes viu a la Pobla
de Farnals des de xiquet. Nét d’un
gallec, va nàixer en Mar de Plata
(l'Argentina), però als quatre anys
ja vivia enfront del Mediterrani. De
menut, en l’escola, sempre va ser el
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gracioset. Però Pablo va anar refinant la seua vis còmica fins a convertir-se en monologuista. “A mi,
quan em pregunten què sóc, sempre
dic que monologuista. Encara que
faig de tot: presentar actes, casar a
parelles o fer vídeos de broma. Però
em guanye la vida fent monòlegs. I
sí, que m'ho pregunta molta gent,
visc de ser monologuista”.
De professor a monologuista
Per això un dia es va atrevir a fer el
pas. Abans, durant anys, ho va compaginar amb el seu treball com a
professor d'anglés en les Escolàpies
de València. Fins que fa deu anys
se la va jugar. “La meua mare em
preguntava totes les setmanes que
quants monòlegs havia de fer per a
guanyar el que guanyava amb la
docència. Però quan m'ho vaig deixar, jo ja tenia prou feina, i en la
pandèmia, per exemple, vaig poder
viure perfectament del que havia estalviat”. Els seus ingressos no són
fixos. Oscil·len segons l'època de
l'any. Gener ja sap que serà un mes
dolent, però febrer compensarà gràcies a sant Valentí.
Un dels seus primers monòlegs
va ser en Colors, a Rafelbunyol, i just
després, en el 2000, un amic seu es
va quedar el ‘Martín Fierro’ a la Pobla de Farnals i va agafar a Pablo
per a presentar als que anaven a actuar. “Era com el presentador del
Club de la Comèdia i contava alguns
acudits abans que isqueren els altres. Després vaig enviar un vídeo
al circuit de Café Teatre a València,
em van agafar i ja vaig començar a
guanyar una cosa decent. Perquè
fins llavors em pagaven 30 o 40 euros. No et donava per a viure. Quan
comencem en el Martin Fierro no hi
havia res. Només estava el pub
‘Òpera’ a València i nosaltres. Però
venien 200 persones des de València
per a veure'ns actuar. Estàvem Rafa
Forner, Manu Badenes i jo. No hi havia ningú més; era una cosa nova”.
En 2003 ja estava dins del circuit
i se n'anava de cada actuació amb

150 euros. A poc a poc va anar pujant el seu catxé. La seua mare es
va tranquil·litzar. L'instint de mare,
amb eixe instint protector, es va
tranquil·litzar. Tot el contrari que la
seua iaia, que ara té 97 però a qui,
amb 90, li espantava molt menys el
caràcter emprenedor del seu nét. I
cada vegada que tornava a casa, li
preguntava: “T’han pagat”. Pablo va
eixir endavant, i ara, de tots els germans, “sóc a qui li va millor”, presumeix.
Amb els anys ha anat enriquint
les seues capacitats. Quan el públic
és infantil introdueix una mica de
màgia. I en les bodes comença molt
seriós, com si fóra un regidor o un
jutge de pau, llegint els articles del
Codi Civil i, a poc a poc, va derivant
en una cosa hilarant. “Ara això de
les noces és del que més m'agrada.
I ja he casat a gent d'Astúries, País
Basc, Andalusia, Catalunya… Tinc
un lloc a l’agenda este cap de setmana... vols que et case?” g
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Acudits des de la rotonda

Acudits des de l’Ajuntament

Acudits des del parc de boles
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Sostenibilitat,
respecte i
oportunitats

AMB LA MANCOMUNITAT DEL CARRAIXET
REDACCIÓ Susana Martín
FOTOGRAFIA Mancocarraixet

E

l respecte cap a altres persones
i cap al medi que ens envolta
ha marcat el full de ruta d’aquest
2021 a la Mancomunitat del Carraixet. Els pobles que la conformen (Alfara del Patriarca, Almàssera, Bonrepòs i Mirambell, Foios i Vinalesa)
han treballat conjuntament per a
oferir uns serveis de qualitat, que
es completen ara amb la posada en
marxa del lloguer de bicicletes que
unirà tots els municipis de l’entitat.
Gràcies a la subvenció de l’IVACE i
de la Diputació de València, els cinc
pobles tindran una estació de bicis
per a ús de la població. L’objectiu
de la iniciativa és conscienciar de
l’ús del transport públic sostenible
i saludable, a més d’afavorir l’enllaç
i la interconnexió entre les localitats
mancomunades.
Amb la mateixa filosofia de desenvolupament sostenible, baix la
marca Turisme Carraixet s’ha apostat enguany per accions diferenciadores de la resta de destinacions turístiques, basades en el suport al
HIVERN 21/22

Programa d'Intervenció per a la Prevenció i Inserció Social per
a Persones amb Malaltia Mental i els seus Familiars anomenat
‘Natural-ment Carraixet’, amb l’empresa Teràpia Aventura

S’implanta un nou servei de lloguer
de bicicletes per unir els municipis
d’Alfara del Patriarca, Vinalesa, Foios,
Bonrepòs i Mirambell i Almàssera
producte de proximitat, a les persones que treballen la terra, als nostres comerços i als restaurants. El
suport ha estat una realitat gràcies
a la realització de projectes com
“Les Mil Primaveres de l’Horta”,
“Bescanvi a l’Horta” o “Miradors de
l’Horta”, este últim amb especial
importància perquè uneix disseny,
cultura i tradició per a oferir noves
visions de l’horta i el seu ús.
També, des de l’àrea de medi
ambient, es vol millorar la gestió
dels residus, per la qual cosa s’han
instal·lat noves papereres en tots els
municipis de la Mancomunitat. Amb
l’eslogan “Fem que el fem estiga al
seu lloc”, s’ha donat començament
a una campanya que ha escoltat a
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la població a través d’una enquesta
per saber on es troben a faltar els
recipients i poder situar-los allí on
el veïnat ha considerat. Paral·lelament, en esta mateixa àrea s’han
dut a terme treballs de plantació
d’arbres per a nodrir els pobles d’espais naturals.
Accions transversals
El compromís que té la Mancomunitat del Carraixet amb l’entorn i la
seua cura es reaferma amb la continuïtat del programa “Caminem
amb la Manco”, que du a terme l’àrea d’esports amb la proposta de
rutes senderistes pels espais naturals i agraris dels municipis. A més,
Este departament desenvolupa altres campanyes de conscienciació
per a aconseguir acabar amb la violència a l’esport. Així, s’ha donat el
tret d’eixida a una nova edició del
projecte “Juguem Net al Carraixet”
que enguany presenta com a novetat
una lliga amb la implicació dels
clubs esportius perquè la violència
no tinga cabuda en cap de les seues
expressions.
La transversalitat de totes les
àrees de la Mancomunitat del Carraixet és una constant per fer dels
pobles un espai on viure i conviure
amb la major qualitat de vida pos-

sible, posant les persones en el centre de cada actuació, pensant en el
seu benestar i la seua millora personal i professional. Prova d’açò és
el treball que fan des de serveis socials, amb activitats com la trobada
“Univers Divers” que va tindre lloc
a Vinalesa a finals de novembre per
a fer visible a la població que totes i
tots som diferents i especials. Una
altra iniciativa destacada és el programa ‘Natural-ment Carraixet’, per
a la prevenció i integració social per
a persones amb diagnòstic de malaltia mental crònica i familiars, basat en la metodologia de la teràpia
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a través de l'aventura amb sessions
grupals per a treballar habilitats socials, personals i emocionals.
La població més jove també té
una proposta ampla d’iniciatives:
formació, informació, oci i diversió
perquè les persones adolescents disposen d’espais per a resoldre dubtes
o expressar sentiments.
La Mancomunitat del Carraixet
demostra que la unió dels pobles és
efectiva i que les polítiques basades
en la sostenibilitat, la conscienciació, el treball, l’esforç i les oportunitats són un valor segur pel qual cal
seguir apostant. g

‘Univers divers’,
activitat realitzada
a Vinalesa a finals
de novembre per
fer visible a la
població que tots
som diferents
i especials
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Comerç i veïnat
impulsen el futur
ESPAI CARRAIXET

REDACCIÓ Eduard Ramírez
FOTOGRAFIA Ajuntament Almàssera

H

i ha municipis que treballen de
valent per enfortir els lligams
entre el veïnat i el teixit comercial.
És el cas d’Almàssera, que desenvolupa la campanya de promoció
econòmica per a Nadal anomenada
“En busca dels monuments d’Almàssera”, que situa 25 elements del
patrimoni local dins de les botigues
del poble. La iniciativa promou la
participació i la conversa amb els
venedors, ja que les referències fotogràfiques per a identificar els espais patrimonials estan a la vista
en els mateixos aparadors. Encara
que el passeig observador permet
optar a un sorteig, el premi segur
és la relació directa amb l’arrelament. “Són localitzacions que ens
identifiquen com a poble i amb les
quals ens reconeixem. Són els nostres monuments arquitectònics, paisatgístics, urbans, de l’horta, histò-

La campanya de
promoció del
comerç per a
Nadal «En busca
dels monuments
d’Almàssera» lliga
el descobriment
de 25 espais
patrimonials amb
la visita a les
botigues de la
localitat

rics o d’altres que s’han incorporat
recentment”, diu Joan Carles Jover,
regidor de Promoció Econòmica
d’Almàssera.
Esta proposta interactiva forma
part del programa cultural «En Nadal, compra en el comerç local», que
des de l’encesa de llums del 10 de
desembre fins al 9 de gener animarà

Trobada comarcal d’associacions del Comerç celebrada a Almàssera
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els carrers del poble. L’ajuntament
compta amb la col·laboració d’entitats de la població, especialment de
l’Associació de Comerciants i Empresaris d’Almàssera (ACEA). Hi
haurà espectacles de màgia, de titelles i teatre, a més d’activitats esportives, solidàries, i el protagonisme musical, com ara amb el
concert de nadalenques del Cor de
la Unió Musical.
Almàssera mamprengué l’estratègia d’articular iniciatives municipals amb l’objectiu de ser més eficients, amb l’ús de la cultura com a
element integrador. «Junts fem poble» n’és el lema global perquè tot
està relacionat amb el pla de dinamitzar l’activitat social i econòmica.
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Animació de carrer
durant la celebració
de la Setmana del
Comerç d’Almàssera

De la mateixa manera que avancen
en la creació d’una Comunitat Energètica Local, adapten les àrees municipals a les necessitats actuals,
per exemple amb la implantació de
l’oficina municipal de consum.
Una altra característica destacada és la intenció de trencar l’aïllament. Almàssera s’han integrat
en la Mancomunitat del Carraixet,
en el Pacte d’Alcaldies pel medi ambient i en la Xarxa de Museus d’Etnologia per a impulsar el Museu de
l’Horta, ja que l’agricultura és un
valor transversal i en l’ampliació
amb un nou edifici s’inclourà l’oficina de Turisme.
També s’eixampla la col·laboració amb els agents socials en el

plantejament d’iniciatives, i una
bona mostra és la implantació de la
recollida porta a porta de residus de
paper i plàstic directament en els
comerços.
Finalment, mantenen un esforç
continu per crear marca pròpia «En
el cor de l’Horta», idea força per a
etiquetar la proximitat que representa Almàssera en tots els nous
projectes, i que troba el seu origen
en l’art que ens fa reflexionar. La
proposta nasqué a partir de la instal·lació plàstica «Cor de l’Horta» de
la primera edició dels Miradors de
la Mancomunitat del Carraixet. I la
realitat és que la connexió mútua
funciona: en l’edició de 2021 Almàssera ha multiplicat per cinc els visitants a la instal·lació que acollien
dels Miradors, arribant-ne a 3.500.
Connexió amb la innovació
El dissabte 4 de desembre Almàssera va celebrar l’acte de lliurament
de reconeixements del Concurs d’idees d’emprenedoria, del qual ha
estat guanyador, amb recompensa
de 2.500 euros, el projecte «Aïllant
acústic per al transport» de Sergio
Peral Garijo. El jurat format per quatre empresaris i empresàries de
llarga trajectòria, decidí en funció
dels criteris com el grau d’implicació
dels emprenedors, l’escalabilitat del
projecte, la innovació, i les possibi-

19

litats de generar ocupació. Entre els
huit projectes finalistes n’hi havia
de venda online de productes km.
0, de fitness, de boxa, de fisioteràpia
a domicili i de triatge online de veterinària. Els 1.500 euros del segon
premi els obtingueren Vicent Sanchis, Àngel Almarche i Gerard Pons,
amb «La Calà», d’hostaleria i restauració. Mentre que el tercer amb
mil euros, fou per a José Vicente Escrich per «Sistemes Informàtics
d’Accés». Els tres projectes premiats
també tindran accés al Club de
l’Emprenedoria, projecte d’espai físic que aplegarà a despatxos per a
empreses noves, recursos municipals d’assessorament i accés a serveis del Pactem Nord.
A banda del suport directe als
negocis del poble a través del Pla
Resistir en les seues dos fases, la
continuïtat de la promoció de la qualitat de servei tingué entre el 18 i el
25 d’octubre la fita de la primera
setmana del comerç local. També
hi incorporaren la II Trobada comarcal d’associacions del comerç local,
a més de tallers i animació cultural
diversa. No hi ha dubte que la cultura juga un paper clau en la integració d’iniciatives d’impacte social,
perquè a més d’eixamplar la nostra
imaginació i sensibilitat, mostra les
capacitats d’impulsar la col·laboració des de la pluralitat. g

Presentació
de la Setmana
del Comerç
d’Almàssera
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Campanya de Nadal a

Almàssera

Del 10 de desembre
al 9 de gener
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TORNA EL FORMAT TRADICIONAL DE
LA TROBADA D’ESCOLES EN VALENCIÀ
Treball de Naima Haitak Martínez,
de Primària, del CEIP Jaume I de Puçol

Treball de la classe d’Infantil
del CEIP José Maria Oltra de Montcada

ESTOS SÓN ELS TREBALLS GUANYADORS
DE LA TROBADA DEL 2022 I UN D’ELLS
SERÀ LA IMATGE DE LA CARPETA
Treball de Laura Pérez, de Secundària,
de l’IES Rafelbunyol

VOS ESPEREM A TOTES I TOTS DE NOU
ALS ACTES PREVIS I A LA FESTA PER
LA LLENGUA QUE CELEBRAREM EL 27
DE MARÇ DEL 2022 A RAFELBUNYOL

Per l’escola de qualitat i
la normalització
lingüística a l’Horta
Nord, tots i totes som
imprescindibles
HIVERN 21/22
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La defensa viva
d'una Horta sota
amenaça constant

Per l'Horta celebra a Vinalesa els 20
anys de la Iniciativa Legislativa Popular
per a la protecció del territori, de gran
suport social i caldo de cultiu per a la
posterior creació de l'associació
REDACCIÓ Jorge Pérez
FOTOGRAFIA Anaïs Florin / Arxiu de Per l’Horta

“T

enim l'obligació moral de
conservar l'Horta i, els nostres fills, el dret de gaudir-la. Negar-los els recursos necessaris per
a mantindre la seua qualitat de vida
és un engany”. Fa 20 anys que la
Plataforma ‘Per un Cinturó d'Horta’
començava a defensar la urgència
perquè hi haguera un empar legal
de l’espai agrícola valencià. El
col·lectiu va presentar llavors a les
Corts Valencianes una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), la primera
que es duia a terme a nivell autonòmic, per preservar aquest patrimoni
com a espai natural protegit, en perill de desaparéixer davant l'expansió urbana, industrial i demogràfica.
Un total de 117.842 persones van
signar el suport a la ILP, resultat del

treball conjunt de molta gent, tant
de llauradors com de veïnat, associacions, entitats i persones acadèmiques expertes de l'Horta. Tot i
això, el ple de les Corts, amb majoria
absoluta del Partit Popular i amb
Eduardo Zaplana com a president
de la Generalitat, va rebutjar la iniciativa. “El suport massiu al projecte
demostrà que la societat valenciana
estava d'acord amb la protecció de
l'horta, tot i la indiferència del govern d’aquell moment”, explica
Marc Ferri, de l'associació Per
l'Horta, que va nàixer arran d'aquest moviment social.
L’entitat va commemorar el passat 27 de novembre el 20 aniversari
de la ILP. L’escenari triat va ser el
de la Fàbrica de la Seda de Vinalesa,

l’espai de trobada cultural i social
d’aquest municipi de la comarca,
completament envoltat pel paisatge
de l’horta, sobre el qual ara hi sobrevola la possibilitat que el futur
traçat de l’AVE València-Castelló
travesse el terme municipal en direcció a Puçol.
Per l’Horta ja s’ha manifestat al
respecte, amb la mateixa contundència que fa 20 anys quan reclamàven la protecció de l’horta. Algunes de les persones que van formar
part de la campanya en aquells inicis de segle participaren a la commemoració de Vinalesa, on es va
muntar una exposició de fotografies,
arxius i pancartes sobre la lluita d'aleshores i les desenvolupades fins a
dia de hui.
Natàlia Castellanos, una de les
membres de l’entitat que va organitzar l'acte de commemoració, explica que la idea ha estat recordar
la fita i afavorir el retrobament de la
gent involucrada en els moviments

SALA REPVBLICCA
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Manifestació l’any 2001 pels carrers de València organitzada per la
Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en defensa de l’Horta

Commemoració
a Vinalesa del
XX aniversari de
la ILP per la defensa
de l’horta

per a la defensa del territori. “Celebrem la importància de tindre espais de lluita i de compartir moments de convivència”, diu Natàlia.
Amenaça constant
Tot i la tasca desenvolupada, en
aquests 20 anys, ha millorat la preservació de l'Horta? Marc Ferri, un
altre membre de l’associació, diu
que en aquest temps “ha millorat la
seua protecció amb la llei de l'Horta,
però la cosa resulta insuficient. Hi
ha tot un seguit d'amenaces que
continuen afectant la seua supervivència, encara que tal vegada no
tantes com aleshores”.

Ferri explica que la reivindicació
més recent de l'associació, junt amb
el rebuig a l'ampliació del Port de
València, és justament contra el projecte de construcció de la línia
d'AVE València-Castelló, perquè
ignora que l’Horta és un espai protegit: “La nostra proposta planteja
un tren de mercaderies pel bypass.
Ara disposem d’una única via per
a mercaderies, trens de viatgers i
Rodalies. Hem de llevar camions de
les carreteres per l’emergència climàtica, impulsant el tren de mercaderies i defensant l'horta”.
Una altra línia de treball de Per
l'Horta és evolucionar amb accions
de conscienciació, amb campanyes
com la dels Preus Justos per a l'agricultura. “Cridem al consum de
productes de proximitat i demanem
a les administracions i grans superfícies que donen suport al producte
de kilòmetre zero”, reclama Ferri. g

EL PATI DE LA FÀBRICA
La Fàbrica de la Seda, on es va
commemorar el 20 aniversari de
la ILP, és un tresor arquitectònic
del llegat industrial de Vinalesa
que funciona com a centre social
i cultural. L’Ajuntament promou
treballs d’adequació per al correcte manteniment de l’espai de
manera constant. Les obres actuals suposen la pavimentació
de l'ala nord del pati, amb una
inversió de 216.000 € procedent
de la Diputació de València.

Obres al paviment
del pati de la
Fàbrica de
la Seda

SELECCIÓ DE PRODUCTES
DE PROXIMITAT
NOMÉS XICOTETS PRODUCTORS

EnCOMANA JA REGALS DE NADAL AMB VALOR AFEGIT A:

WWW.MERCATHORTAVIVA.COM
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AVANTATGES
COL·LECTIUS
El metro al seu pas per Rocafort

FGV promou la
targeta única amb
integració tarifària
per al transport
públic i l’Horta
Nord s’integra en
la zona A
REDACCIÓ Eduard Ramírez
FOTOGRAFIA Alamida

L

’expert en mobilitat Javier Ortigosa reitera que el futur passa
per «racionalitzar l’ús del cotxe i potenciar la intermodalitat amb altres
sistemes». El tren és un dels sistemes de transport més eficients,
també molt segur, a banda del seu
efecte útil per descongestionar el
trànsit. Segons un estudi de Sighline
Institute un cotxe amb un sol ocupant emet 30 vegades mes gasos
HIVERN 21/22

d’efecte hivernacle que el transport
ferroviari, suposant que cada vagó
duga 50 passatgers. Al seu torn l’Agència Europea de Medi Ambient
calcula que el transport ferroviari
causa el 0,5% de les emissions de
CO2, mentre que el transport per carretera n’és responsable del 72%. A
més, el tren és l’alternativa més ràpida per als desplaçaments massius
diaris en la curta distància, especialment rellevants en els dies de
faena... També diuen que per moltes
dades que ens presenten hi ha diverses causes psicològiques que expliquen la inacció personal davant
els problemes climàtics. És allò de
«no faràs res contra l’emergència climàtica si no veus la casa en flames».
Tots tenim altres urgències: familiars o de reptes personals, desitjos
que ens reclamen o factures pendents que ens absorbeixen els esforços. Sabem que calen canvis, i alguns depenen de nosaltres, que
decidim com ens menegem en eixir
de la porta de casa.

S’acaben de publicar els resultats
de l’Índex de Mobilitat Sostenible de
les Ciutats d’Espanya 2021 (IMSCE),
realitzat per la consultora estratègica
IdenCity, especialitzada en plans de
desenvolupament econòmic sostenible en entorns urbans. Per a l’àrea
de transport públic integrat de l’àrea
metropolitana de València, que concentra un milió i mig d’habitants,
han analitzat 40 poblacions, la meitat
de l’Horta Nord. L’estudi apunta que
som referent en el desenvolupament
d’una mobilitat integrada i sostenible, amb resultats destacats en les
categories de regulació, salut i seguretat. Però assenyalen aspectes a
millorar, com ara el parc vehicular i
intermodalitat sostenibles, el desenvolupament de la sostenibilitat ambiental i l’adaptació al canvi climàtic,
i la possibilitat de fer més assequibles les tarifes del transport.
Cal una intermodalitat real, amb
connexions entre els diversos mitjans
de transport col·lectius i individuals.
Com caldrà ampliar la capacitat de
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les línies i aprofitar millor la infraestructura que tenim, per tal de fer del
«trenet», del metro i del tramvia un
mitjà més atractiu encara. En eixe
sentit, prompte s’aplicarà a la nostra
realitat quotidiana una adaptació important en resposta a eixos aspectes,
com un incentiu important per a l’ús
del transport públic i col·lectiu. La
directora gerent de FGV, Anaïs Menguzzato, destaca que a partir de gener de 2022 «amb un únic títol, el Bo
Transbord, podrem viatjar en quatre
modes de transport públic de manera
senzilla, còmoda i econòmica, afavorint la intermodalitat, la sostenibilitat i, per tant, la lluita contra el
canvi climàtic. Els nous títols es carregaran amb normalitat en les màquines d’autovenda de Metrovalencia».
La targeta única amb integració
tarifària per a tot el transport públic,
millorarà la mobilitat de l’àrea me-

tropolitana de València, i és un avanç
llargament reclamat. Si ja s’havia començat a experimentar amb el Bo
Transport de l’Autoritat de Transport
Metropolità de València, que facilitava la combinació entre Metrovalencia, l’EMT i MetroBus, ara s’afigen
els Rodalies de RENFE i se simplifiquen les zones. De quatre zones rígides que coneixem en passarem a dos
flexibles, amb transbord gratuït entre
els diferents operadors de transport
públic. L’Horta Nord sencera passa
a considerar-se zona A. El conseller
de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, ha
explicat que el transport metropolità
serà «més fàcil i barat, amb una baixada de preus, entre un 11 i un 55%».
Les noves tarifes que inclouen Rodalies de RENFE seran en el Bo 10
Transbord, de 8 euros per a una
zona, davant dels actuals 9 euros i
15,50 euros; 12 euros per a dos zones
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pels 20,90 euros i 26,90 euros d’ara,
i 20 euros per a l’Aeroport davant els
26,90 en vigor. Mentre l’abonament
mensual costarà 35 euros una zona,
pels 45 euros actuals.
Alternativa real al vehicle privat
«L’actuació té una inversió de la Generalitat de 20 milions d’euros i suposa un canvi qualitatiu i quantitatiu
en el transport metropolità, que fomentarà una de les principals palanques de lluita contra el canvi climàtic, com és descarbonitzar el
transport», detallava España. El nou
sistema farà més còmode i senzill
viatjar, afavorirà la intermodalitat entre tots els operadors de transport,
sumat als aparcaments per a bicicletes en estacions de FGV. També oferirà preus més competitius per a fomentar l’ús del transport públic, i el
consolidarà com una alternativa real
al vehicle privat de motor. g

Pròxima parada

2022

HIVERN 21/22

Moncada i les
seues arrels:
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Casa Comuna

per un turisme
valencià de qualitat,
cultural i sostenible
REDACCIÓ Laura Yustas
FOTOGRAFIA Rafa Jordà
Casa Gòtica
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'aposta per un turisme de qualitat, més enllà de l’habitual centrat en mar i platja, inclou reconèixer
el patrimoni material i immaterial de
cada municipi, una tasca que beneficia a tota la població i que, quan es
fa assegurant la sostenibilitat, aporta
dignitat a la cultura de vida. Dignitat
perquè, fora del patrimoni monumental més evident, no sempre s’han reconegut les formes de vida tradicionals de cada lloc. Falten catàlegs de
patrimoni, mitjans per restaurar-lo,
facilitar la seua rehabilitació (en el
cas de cases al centres urbans) i el
seu ús, i promocionar-lo correctament. Falten també estudis per a fer
una interpretació correcta dels elements, i una gestió participada en
què qui “habita” el patrimoni no
quede exclòs o visca l’explotació del
patrimoni com una pèrdua.
Moncada és una població de fundació islàmica, probablement al segle
XI com a part dels primers regnes
de taifes. El seu terme municipal
conserva importants vestigis d'ibers
i romans, així com gran qualitat de
HIVERN 21/22
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patrimoni més recent i igualment interessant, un patrimoni que és el resultat del pas de la història pel seu
territori i que mereix ser conegut i
disfrutat pels seus veïns més propers
i llunyans. L’Ajuntament acaba d'iniciar l'expedient per al reconeixement de la condició de municipi turístic de la Comunitat Valenciana. Un
reconeixement reservat als municipis
que promoguen la qualitat en la prestació de serveis municipals a la població turística, i que fomenten un
turisme sostenible i inclusiu, amb
fonament en el principi d'hospitalitat
en els compromisos del codi ètic del
turisme valencià. A la calor d'esta
passa endavant i de tot el que implica en termes de reconeixement del
seu patrimoni com a part de l'Horta
Nord, el municipi vol compartir la
guia turística Descobrix Moncada.
L’orientació proposa dos rutes, publicades en format DVD (accessible
al portal moncadapedia.com) i amb
altres materials, com ara plaques explicatives al llarg del recorregut. Els
itineraris estan pensats per a fer-se

en un o dos dies (6 o 12 hores), senyalitzats com de dificultat baixa i
que són un passeig per la història,
arqueologia i arquitectura de Moncada.
Ruta històrica
La primera ruta comença en la plaça
Mare Francisca de la Concepción
—amb la visita a les restes museïtzades d’una casa típica andalusina;
continua amb la Casa Gòtica; el Convent de les Franciscanes de la Im-
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maculada; l’església arxiprestal de
Moncada; el Museu Arqueològic Municipal de Moncada; la plaça de la
Creu de Quintana; la creu de pedra
o peiró de terme original del segle
XVI; la casa on va nàixer el 13 d’octubre de 1833 la mare Francisca de
la Concepción; l’edifici del Mercat
Vell; la Finca Roja o Casa dels Gavarrot; la Casa Comuna; la Reial Séquia de Moncada; el Palau dels Comtes de Ròtova —actual ajuntament;
el Pont Reial d’època medieval; la
Ruta de l’Horta del Temple; i acaba
en l'emplaçament del futur museu de
la Sederia —Fàbrica de Garín.
La segona ruta ens du pels jaciments més importants d’època ibera
i romana: El Tos Pelat, la Ruta Cavanilles, la vil·la rústica d’El Pouatxo,
fins al magnífic mosaic romà de Les
Nou Muses —actualment conservat
al Museu de Belles Arts de València.
Els dos itineraris ens apropen a
un patrimoni ric i divers. La seua
funció és recordar-nos el valor del patrimoni de la ciutat de Moncada i ajudar-nos a conèixer més profundament les arrels històriques, humanes
i patrimonials de la ciutat. Són una
eina útil i necessària per a començar
a fer eixa interpretació del patrimoni
tan imprescindible, que vaja més enllà de la mera observació. Només així
aconseguirem mantindre viu el patrimoni material i immaterial, conservant i enriquint la seua funció actual i permetent-nos donar-lo en
herència a les noves generacions. g

Molí sobre la Reial Séquia de Moncada
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OLORAR LA LECTURA
Naix la revista
Full de Lectura,
per a la reflexió i
l’acció a partir
dels llibres
REDACCIÓ Núria Garcia
FOTOGRAFIA Alamida

E

Presentació de la revista Full
de Lectura a la Beneficiència
HIVERN 21/22

l món és per a les persones valentes. Una amiga em va dir
eixa frase fa ja molts anys quan vaig
emprendre el meu propi negoci de
comunicació, i la vaig recordar a
principis del 2018 quan vaig encetar
el projecte d’editar una revista en
paper amb la tecnologia digital en
plena expansió. Ara eixa frase de
nou em ve al cap, després que la
Fundació Full pel foment del llibre i
la lectura haja començat un nou projecte amb l’edició d’una revista física de molta qualitat i continguts
molt interessants que celebrem,
aplaudim, difonem i compartim.
No és cap bogeria voler canviar
el món a través de la literatura, com
tampoc és un desperdici imprimir
els exemplars, tocar el paper i olorar
la lectura. És, en realitat, la millor
manera perquè els continguts s’escolen pels nostres porus i ens remoguen per dins.
Full de Lectura, com s’anomena
la nova publicació, té l’objectiu de
servir de guia i inspiració a aquelles
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persones que per la seua professió
o vocació tenen capacitat d’influir
socialment en els altres, com ara
professionals de la docència, de les
biblioteques, entramats associatius
i, també, mares i pares que entenen
que la lectura ens ajuda a ser més
lliures.
El disseny de la revista està concebut per Iban Ramón i en la primera edició compta amb les il·lustracions d’Aitana Carrasco, qui
justament és la creadora de la portada d’aquest número d’Espai Carraixet. Full de Lectura es pot adquirir en diferents llibreries i també a
través de la Plaça del Llibre digital
per un preu de 9 euros. La periodicitat de la publicació és semestral i
pretén convertir-se en un espai de
reflexió i de presentació de propostes d’acció adreçades a millorar la
competència lectora.
De forma rigorosa, però amb l’amabilitat d’una escriptura propera,
el primer número de Full de Lectura
s’obri amb la transcripció d’una
conversa sobre els llibres i la lectura
amb l’oncòloga Ana Lluch i el jutge
Joaquim Bosch. Hi continua amb
un article més tècnic al voltant de
les Tertúlies Literàries Dialogades
(TLD) amb els detalls que fan que
la iniciativa puga ser un èxit amb
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Aitana Carrasco, creadora de la portada
d’aquesta edició d’Espai Carraixet,
també s’ha encarregat de les il·lustracions
del primer número de Full de Lectura

relació a l’impacte social i la cocreació mitjançant el diàleg igualitari.
En un altre article el contacontes
Carles Cano ens apropa el taller de
narració i escriptura que impartix a
l’Escola de Persones Adultes de Torrent i, uns fulls més endavant, Cristina Ventura ens detalla la seua trajectòria com a llibretera. També
podem conéixer l’experiència del
projecte Impresas a càrrec de la
seua directora, Pilar Almenar, o endinsar-nos en l’aventura humana i
artística que ens relata la dibuixant

Paz Boira amb la cocreació de l’obra
Nos terres sombres que va fer amb
l’artista belga Rémy Piérlot arran
d’un projecte col·laboratiu.
Full de Lectura ja ha començat a
escriure’s, i ara depén de nosaltres
donar-li l’oportunitat que mereix un
projecte tan humil i tan ambiciós
alhora. Si ens impliquem en aquesta
història, si tenim la suficient valentia, podrem ser els protagonistes de
les pàgines que ens calen per a
transformar-nos i transformar el
món a través de la literatura. g
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EL COLÓS
REDACCIÓ Núria Garcia
FOTOGRAFIA Fundació de Pilota Valenciana

Javi de Massalfassar junt amb el seu company Lluís
de la Vega a la final de la Copa Diputació de València
disputada al trinquet de la Pobla de Vallbona

DE MASSALFASSAR
N

o és difícil imaginar a Javi
Sansó trastejar el seu Volksvagen Escarabat del ‘56. Tot i la grandària de les seues mans, cap peça
se li rescola ni es perd. Les engreixa
amb cura per mantindre en bones
condicions la seua col·lecció de cotxes antics, una afició que compagina amb la passió per la pilota valenciana i, des de fa alguns anys,
pels seus dos fills.
Javi va deixar de ser fa molt de
temps aquell xiquet de Massalfassar que pegava pilotades a tort i dret
pel carrer de galotxa del seu poble.
Ho recorda amb enyorança, cada
pam del poliesportiu, a cadascun
dels seus amics i, per descomptat,
la seua família. Els veu menys del
que volguera, perquè els 100 kilòmeHIVERN 21/22

tres que separen Massalfassar de
la seua residència habitual en Ontinyent són un entrebanc i ara cal planificar les coses. Així i tot, Javi no
lamenta haver canviat la mar per la
muntanya, on s’ha adaptat al ritme
dels entrenaments, on va reprendre
els estudis amb el grau superior
d’automoció i on ensenya la seua
mestria a l’escola de pilota de Muro.
Els xiquets i les xiquetes d’aquell
poble del Comtat de Concentaina tenen la possibilitat d’aprendre d’un
dels millors jugadors actuals de la
pilota valenciana. Un mitger de primer nivell des de fa 12 anys que ha
sabut mantindre’s amb el rendiment
més alt possible durant la seua dilatada carrera com a professional.
També ell, de menut i jove, va apren-

Javi Sansó ha
escrit una de
les seues millors
temporades com
a esportista
professional amb
la consecució de la
Lliga i la Copa, les
dos competicions
per equips més
importants de la
pilota valenciana
dre dels millors. Primer de Miguel
Royo a l’escola de pilota de Massamagrell i després sota les indicacions de Paco Cabanes ‘Genovés’ a
les sessions de tecnificació que es
realitzaven a l’Eliana.
Coses de la vida, amb qui millor
relació té del grup de pilotaris professionals d’escala i corda és, justament, amb el seu fill, José Cabanes (Genovés II), amb qui entrena
sovint, queda més enllà de les celebracions esportives i a qui, en definitiva, considera un amic. Javi con-
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fessa que esportivament no és dels
seus preferits per a compartir equip,
tot i el bon ambient que sempre genera Genovés II, perquè “és massa
cabut i vol anar a per totes les pilotades”. En eixe sentit, amb Lluís de
la Vega, amb qui enguany Javi de
Massalfassar ha guanyat la Copa
Diputació de València i la Lliga d’escala i corda (aquesta també junt
amb Carlos del Genovés), es troba
molt més còmode. “Lluís em dona
llibertat, perquè tant si li deixe la
pilota a ell com si li pegue jo, tot li
va bé, i al remat jugue a gust amb
qui em deixa jugar; és com més disfrute”, detalla Javi.
Un altre jugador a qui Javi fa referència, amb qui ha tingut un gran
paral·lelisme durant la seua trajectòria, és Quico ‘Soro III’. Tot i que
no es poden considerar amics, el de
Massalfassar diu que hi ha “un
nexe i una estima profunda que
pense que ha de ser mútua”. Amb
ell va compartir aprenentatges al
Club de Massamagrell i a l’escola
de Tecnificació. Es van estrenar com
a parella al campionat de promoció
que patrocinava aleshores Caixa Popular, el van guanyar i ja van fer el
bot. També van debutar a Pelayo
com a professionals el mateix dia en
la seua primera partida de dissabte.
Javi junt amb León del Genovés i
Soro III al costat de Voro de Montserrat i Pasqualín de la Pobla de
Vallbona.
“Recorde els nervis del debut,
perquè jugar a Pelayo només estava
reservat per als millors. El trinqueter
Arturo Tuzón feia que la pressió fora
encara major, perquè te telefonava
tres o quatre vegades per a assegurar-se que aniries a la partida”, explica Javi. Era una altra època, on
les travesses rodaven pel trinquet i
les propines eren molt generoses.
“Econòmicament, la situació ha
canviat molt, tot i que era necessari
regular la situació dels pilotaris”,
exposa Sansó al voltant de la professionalització dels jugadors. “Crec

que la idea de ValNet era bona, però
no va eixir bé perquè vingué una
crisi econòmica molt greu que va
afectar de ple a la pilota valenciana.
La Fundació agafà el relleu i, tot i
que hi ha molts detractors, ens oferix estabilitat i continuïtat esportiva”, continua el pilotari.
Enguany Javi no ho tindrà massa
complicat per a renovar el seu contracte pels títols que ha aconseguit
i manifesta certa tranquil·litat de
cara a la pròxima temporada, però
sap que mantindre la motivació que
l’ha fet jugar a un nivell tan gran en
2021 és difícil. “Tots els jugadors hui
en dia estem molt ben preparats, i
la diferència que ens fa guanyar o
perdre és la disposició psicològica
de cadascú. Això és el que et dona
el puntet de més, i jo intentaré donar el màxim els dos o tres anys
que em queden com a professional”,
explica Javi.
Tot i la caducitat dels esportistes
d’elit, el nom de Javi de Massalfassar ja està escrit en majúscules a la
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Javi s’abraça
a Carlos del
Genovés i
Lluís de la
Vega en
guanyar
la Lliga
d’escala
i corda

història de la Pilota Valenciana. Familiars, amics i veïnat del poble i de
la comarca ens sentim ben orgullosos per la gesta d’un jugador constant i intens que acaricia la vaqueta
com les peces dels seus cotxes antics. És la gesta humil i incansable
del Colós de Massalfassar. g

HIVERN 21/22

