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Em complau, un any més, poder 
dirigir-me a tots vosaltres amb 
motiu de la celebració de les nos-

tres festes patronals.  Des del equip de 
govern de l’Ajuntament de Moncada vo-
lem recalcar com a prioritat la preocu-
pació pel benestar dels nostres veïns 
i veïnes i el respecte i preservació de 
les nostres tradicions per damunt de 
temes superflus. 

Esta determinació s’ha manifestat al 
llarg dels dos anys de legislatura com 
a alcaldessa convergint en una política 
social la prioritat de la qual és impulsar 
l’ocupació en el municipi i la recupera-
ció d’actes culturals propis de la tradi-
ció valenciana sempre dins d’un marc 
de responsabilitat econòmica. 

El consistori de Moncada posa en valor 
el benestar i el cobriment de les neces-
sitats bàsiques dels seus veïns. D’esta 
manera, cobren un paper rellevant ini-
ciatives dirigides a millorar l’atenció sa-
nitària, com la proposta d’ampliació del 
centre de salut, així com el programa 
XarxaLlibres, que atén al dret a l’edu-
cació facilitant l’adquisició de llibres de 
text a xiquets i xiquetes del municipi. 

Alhora es treballa per estimular l’acti-
vitat comercial i suportar al xicotet co-
merç  així com per a impulsar els índexs 
d’ocupació per mitjà de l’articulació i 
posada en marxa d’un Pla d’Ocupació 
Local. Com a resultat, hem aconseguit 
la contractació de 8 persones aturades 
de llarga duració, 5 amb discapacitat, 
amb el programa EMCORP; 3 persones 
contractades de més de 30 anys gràcies 
a EMCORP+30; la contractació durant 
12 mesos de 21 jóvens aturats d’entre 
16 i 30 anys distribuïts entre el progra-
ma EMPUJU i EMCUJU; i 65 contracta-
cions des de l’empresa pública MSU.

Afronte estes dates tan assenyalades 
per a tots els moncadins amb orgull i 
gran il·lusió. Són temps de confraternit-
zació, relaxació i divertiment en compa-
nyia d’amics, veïns i familiars. La trans-
parència i l’acostament a la ciutadania 
són punts clau per a l’enteniment entre 
el Govern Municipal i la ciutadania, per 
això li done un valor fonamental  als 
moments que fomenten l’apropament i 
el diàleg amb els veïns i veïnes. 

D’acord amb este principi, s’ha posat a 
disposició de tota la ciutadania el Portal 

de Transparència, on trobaran publicats 
tots els contractes des de l’inici de la le-
gislatura. Així mateix, es retransmeten 
en directe i obert els plens municipals i 
es dóna veu als ciutadans per mitjà dels 
Pressupostos Participatius. Els veïns i 
veïnes participen en la decisió referent 
a obres, servicis i millores contribuint a 
construir un govern més obert i demo-
cràtic. 

D’esta manera, es duran a terme obres 
com la remodelació del carrer Quart, 
la conversió en zona de vianants de la 
zona sud del Parc de la Mediterrània o 
la construcció del Pàrquing del carrer 
Barcelona. 

Les festes patronals em permeten 
compartir amb la ciutadania tant els ac-
tes més tradicionals com els moments 
d’oci, donant lloc a l’intercanvi d’idees, 
la qual cosa conduïx cap a solucions 
reals. D’esta manera, l’equip de go-
vern estarà al carrer, en tots els actes 
programats per a festes, perquè volem 
fomentar la participació en els distints 
actes i el seu divertiment des del res-

pecte a la pluralitat i la convivència en-
tre veïns . 

Des de l’Ajuntament es vol emfatitzar en el 
respecte i la preservació de les tradicions 
recuperant actes culturals i populars tan 
representatius de la cultura valenciana i 
de la nostra història com són la pilota va-
lenciana, el Correfoc i la Cordà. 

El meu desig és que estes festes ens 
involucren i representen a tots i totes, 
que Moncada es convertisca en un lloc 
de festeig, ressorgiment  de la tradició 
i acollida. Que el poble s’unisca per a 
compartir moments en convivència i 
solidaritat. 

Finalment, vull també agrair a totes les 
persones que fan possible l’organització 
i la realització dels diferents actes duts 
a terme en este període de celebració, 
que amb la seua dedicació i esforç do-
nen vida a la màgia de les festes. És un 
honor com a alcaldessa de Moncada in-
vitar-vos a disfrutar de les nostres fes-
tes patronals. 

Saluda Amparo Orts 
Alcaldessa de Moncada 
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Como cada año, Moncada celebra 
sus fiestas patronales al finalizar 
el verano. Septiembre es un mes 

señalado y esperado por los moncaden-
ses. Unos días frenéticos de celebraci-
ones y festejos en honor a San Jaime 
Apóstol detrás de los cuales se encuen-
tran varios meses de intenso trabajo 
realizado por el equipo del gobierno de 
Moncada así como de todos los que ha-
cen posible estas fiestas.

Todos hemos logrado que las fiestas 
patronales sean hoy lo que son, que nos 
representen y nos enorgullezcan. Como 
concejal de fiestas, siento la responsa-
bilidad de mantener nuestras tradicio-
nes culturales y adaptar cada año esta 
semana de actos de ocio y tradición a 
los nuevos tiempos. Esto es, no solo 
preservar la tradición, si no mejorarla 
y expandirla, proponiendo actividades 
que involucren y satisfagan las expec-
tativas de todos y todas.

Seguimos apostando por los actos más 
populares, tradiciones en las que las 
calles se llenan de convivencia y alegría. 
Las calderas, la Nit de l’embotit, la Nit 
de les Paelles, la cavalcada, los even-
tos deportivos, los actos musicales, 
mascletás o Correfocs son una buena 
demostración de ello. Sin descuidar nu-
evas manifestaciones culturales adap-
tadas a los nuevos tiempos e inquietu-
des de los más jóvenes

Son tiempos difíciles en cuanto a eco-
nomía se refiere, pero, así como los 
moncadenses no pierden el entusiasmo 
por sus tradiciones e historia, pasando 
de generación en generación, el consis-
torio se esfuerza en que ningún factor 
actué en detrimento de la calidad y va-
lor de estos días tan especiales y signi-
ficativos para nuestro pueblo.

No puedo olvidar a todos aquellos que 
con su implicación y participación dan 

color y forma a estos festejos. Por ello, 
manifiesto mi reconocimiento al traba-
jo y la dedicación que las Clavarías de 
la “Mare de Dèu dels Desamparats”, 
“Santa Bàrbara” y las diversas asocia-
ciones y colectivos de Moncada ponen 
en cada acto, ya sea tradicional, lúdico 
o popular. Son un ejemplo de compro-
miso con nuestro pueblo. Tampoco a la 
reina Laura Lizán y a su Corte de Honor, 
figuras que representan la ilusión y la 
jovialidad en nuestras fiestas.

Con una programación completa y di-
versa, el pueblo abre sus puertas a to-
dos los vecinos y vecinas, invitando a la 
participación, fraternidad y disfrute en 
estos días de exaltación de la tradición 
y la cultura que construye nuestra his-
toria.

Felices Fiestas.  

Saluda Martín Pérez Aranda, 
Concejal de Fiestas
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Laura Lizán Vivó
Laura Lizán Vivó es la regina de festes 
2017 i estarà acompanyada de les se-
ues dames d’honor: Maria Jiménez de 
la Calle i Marta Corredor Girón.

El passat 21 de juliol, Laura Lizán va ser 
nomenada Regina de les festes de Mon-
cada. Entre les raons per presentar-se 
cal destacar que li ve de família, ja que 
la seua germana va ser dama d’honor. 

“Des de que la meua germana va ser 
dama hem feia molta il·lusió pensar 
que algun dia jo també podria ser-ho”, 
assegura.

L’ il·lusió per representar al nostre poble 
en les nostres festes també va ser un dels 
motius principals per a esta estudiant de 
batxiller. “Des de xicoteta sempre m’ho he 
passat d’allò més bé en la cavalcada i les 

processons i sobretot en el món faller, la 
meua altra passió”.

Apassionada dels esports i del ball, fa-
llera des de xicoteta i futura estudiant 
de magisteri, vol representar al nostre 
poble de la millor manera. “Espere po-
der representar al nostre poble com es 
mereix i que la gent puga gaudir com 
nosaltres segur que ho fem”.

> REGINA
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> DAMES D’HONOR

María 
Jiménez 
de la Calle

María serà una de les Dames d’Honor 
de Laura, amigues des de que tenen 2 
anys. “Quan Laura em va proposar ser 
la seua Dama quasi ni m’ho vaig creure, 
estava molt contenta i a la vegada ner-
viosa”. 

María és una estudiant de segon de bat-
xillerat i no sap per quina carrera de-
cantar-se encara (Pedagogia, Magisteri 
o Psicologia) però sí que sap que aquest 
estiu serà inoblidable. “Les activitats 
relacionades amb els xiquets i els so-
pars populars són el que més m’agrada 
de les nostres festes”.

Marta 
Corredor 
Girón

L’altra de les dames d’honor de la re-
gina es diu Marta Corredor. Aquesta 
entrenadora de gimnàstica rítmica, fa-
llera de “El Palmar” i futura estudiant 
d’empresarials té clar el que vol per a 
aquestes festes. “M’agradaria repre-
sentar al nostres ciutadans com es 
mereixen i sobre tot gaudir del nostre 
poble”.

Respecte als seus actes preferits, des-
taca dos. “M’encanta la cavalcada de 
la alegria i sobretot l’ofrena, són actes 
plens de colors i és molt bonic de vore”.
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> Patrimoni, història, identitat

El nostre eslògan, Moncada, bressol de 
cultures, és cada dia un poc més realitat.  Tot 
i les dificultats que suposa la inversió en el 
patrimoni cultural, no deixem de lluitar per 
aconseguir finançament i que siga reconegut i 
gaudit per tota la societat. 

L’any 2016, en aquesta mateixa publicació, el Llibre de Festes, 
es van publicar dos articles per separat que feien referència 
al patrimoni històric i cultural moncadí, enguany hem volgut 
unir en una única publicació les novetats més destacables en 
matèria patrimonial. Les dues novetats tenen molt a veure 
amb el nostre eslògan o lema i significativament enllacen amb 
aquells dos articles. Si l’any passat va ser la troballa al carrer 
Major d’un capitell de pilastra d’estil corinti d’època romana, 
una peça de gran interés arqueològic tot i que es va trobar fora 
de context, que prompte serà restaurat i exposat al Museu 
Arqueològic Municipal, enguany la troballa arqueològica ha 
sigut d’extraordinària importància històrica però de caràcter 
immoble, concretament els fonaments de la famosa Torre de 
Moncada. Aquesta es va trobar durant el procés d’excavació 
arqueològica a l’interior d’una casa al carrer Major, molt prop 
del Ravalet o plaça Madre Francisca de la Concepción. Edifi-
cació que datem sense cap dificultat en època andalusina (ss. 
XI-XIII) i que apareix citada en La Crònica de Jaume I.  Si bé la 
troballa ha passat un poc desapercebuda, en trobar-se molt 
arrasada, com veurem més endavant i embeguda a l’interior 
d’una casa, val la pena presentar un avanç del seu estudi. 

La Torre de Moncada el dia del descobriment, 10/02/17 

MONCADA, BRESSOL DE CULTURES: 
LA TORRE DE MONCADA I EL FUTUR 
MUSEU DE LA FÀBRICA DE LA SEDA... 

Per altra banda, ara fa un any, es va donar a conéixer una ve-
gada més la idea de convertir en un museu les instal·lacions 
de l’antiga fàbrica de la seda de Garín situada al carrer Ra-
món de Villarroya de Moncada des dels anys vint del segle XX. 

Sobre la importància del fons  conservat no insitirem i reme-
tem a l’esmentada publicació, però sí que volem parlar breu-
ment dels avanços que hem donat al llarg de l’últim any en el 
camí cap a la recuperació d’aquest patrimoni cultural (moble 
i immoble) i la seua conversió en un nou espai museogràfic 
que afegir als ja existents, El Tòs Pelat (ss. VI-IV a.C.) o El 
Ravalet (ss. XII-XIII).

Fonaments de la Torre de Moncada (foto de Víctor Algarra)

LA TORRE ANDALUSINA DE MONCADA

L’Arqueologia Urbana en llocs històrics com Moncada és un 
instrument imprescindible per anar reconstruint la història 
dels pobles, a partir de cadascuna de les xicotetes intervenci-
ons que es realitzen amb motiu d’obres d’urbanització en els 
carrers, la construcció d’edificis o la rehabilitació d’immobles 
històrics. I en alguns casos, com el present, ens ofereix a més 
grans troballes de Patrimoni.

Entre els mesos de febrer i abril de 2017 vam realitzar l’estudi 
arqueològic per a les obres de rehabilitació de l’habitatge d’ús 
privat del carrer Major, 74 de la ciutat de Moncada. Aquest 
immoble forma part de l’antiga casa a Moncada de la Batllia 
del Temple i posteriorment de Montesa. Al picar les seues 
parets i realitzar l’estudi arqueològic de les mateixes es va 
poder comprovar com, en efecte, han arribat fins als nostres 
dies restes d’aquest gran edifici medieval de Moncada, que 
mereixeria una protecció i anàlisi global. 

Autors:
Josep Mª Burriel Alberich (Coordinador d’Espais Museogràfics de Moncada)
Victor Algarra Pardo (Arqueòleg professional) 
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Però la sorpresa ens la va oferir el subsòl d’aquest habitatge. 
Al pati s’han trobat les restes de la Torre de l’antiga Alqueria 
andalusina de Moncada, oculta i en parador desconegut du-
rant 782 anys.

La Moncada d’època andalusina va constituir una important 
comunitat organitzada al voltant d’una alqueria amb torre i 
dotada d’un sistema defensiu de muralla o “barreres”, segons 
ens explica la Crònica o Llibre dels Feyts de Jaume I, a la ma-
nera d’altres alqueries que envoltaven l’Horta de València.

A la Crònica, escrita durant les accions bèl·liques de la con-
questa del Regne de València, s’explica que el rei Jaume I va 
assetjar i va assaltar l’alqueria en l’any 1235, sent bombarde-
jada amb “fonèvols”, màquines de guerra similars a les cata-
pultes. El resultat va ser una gran destrucció de l’alqueria, la 
demolició total de la torre, de la qual es diu que estiguéssem 
dos dies per derrocar-la, i el que és més dolorós la captura i la 
conversió en esclaus de 1.147 musulmans que formaven part 
de la població de Moncada (100 d’ells reservats per a la seua 
venda per part del rei).

La torre de Moncada és citada a La Crònica com de les mellors 
torres de tota l’horta, formant part del circuit de torres que 
servien de defensa a la medina de València.

Gràcies a la present intervenció s’ha pogut localitzar i conéi-
xer una part important de la planta d’aquesta torre andalusi-
na, fet que suposa una troballa de gran transcendència his-
tòrica. Ara sabem que l’orde templer, senyors de la Batlia de 
Moncada, va construir la seua casa just al lloc on s’ubicava 
anteriorment la torre de l’alqueria.

Al pati del núm. 74 del carrer Major s’ha trobat una part im-
portant d’aquesta, en concret aproximadament 39 m2 dels su-
posadament 89 m2 que va haver de posseir, és a dir, gairebé 
el 44% d’aquesta. La resta de la torre se situa a l’interior de la 
casa del núm. 74 (mur exterior est de la torre) i en l’habitatge 
veí de la Pl. Mare Francisca de la Concepció, núm. 9, on s’ha 
de trobar el seu terç sud.

Els murs de la torre tenien a l’altura de la seua cota d’arrasa-
ment una amplada de 2,76 m, construïts de tàpia de calicant 
o encofrat de formigó de calç i sorra d’una gran consistència, 
barrejat amb graves, grans pedres i bolos de riu. Suposem 
que la seua planta era quadrangular amb una mesura interna 
de 3,95 m per cada costat. A l’exterior havia de superar els 
9,50 m, però no podem conéixer les seues mesures exactes, 
ja que exteriorment la torre era atalussada, és a dir, les seues 
parets no eren rectes sinó que presentaven un lleuger pen-
dent, de manera que la seua base és possible que aconseguís 
els 10 m de longitud per cada costat.

El front atalussat del parament extern també impedeix, de 
moment, conéixer amb certa seguretat la seua alçada, però 
opinem que va poder tenir un desenvolupament lleugerament 
tronco piramidal a la manera de la de Torrent o la de Benifaió, 
amb la qual guarda similitud en la possible mesura de la seua 
base (10 m de costat), de manera que podria alçar al voltant 
dels 20 m.

La Torre de Moncada havia estat, fins al moment, un edifici 
del passat del qual es coneixia la seua existència per les fonts 
històriques, gairebé una llegenda que ara ha estat revelada.

Fonaments de la Torre de Moncada (foto de Víctor Algarra)

EL FUTUR MUSEU DE LA FÀBRICA 
DE LA SEDA DE MONCADA

Des de juliol de 2012 treballem en el projecte de recupera-
ció de l’antiga fàbrica de Garín per a convertir-la en un espai 
museogràfic. En aquell any es va redactar el primer informe 
tècnic en el qual es recomanava l’adquisició de la Fàbrica, 
en les conclusions d’aquell informe déiem literalment: “... el 
técnico que suscribe  considera que los edificios que albergan 
la antigua fábrica Vda. de Mariano Garín hoy Garín, 1820, con-
cretamente la antigua nave recayente a las calles Ramón de 
Villarroya y Bétera, así como la casa modernista que guarda 
el archivo de la fábrica, tienen un valor patrimonial enorme 
que merece ser tenido en cuenta por el PGOU y que si en 
los mencionados edificios, se conserva toda la maquinaría, en 
especial los telares manuales del siglo XVIII, el valor que se le 
puede atribuir es extraordinario. La potencialidad museográ-
fica de la antigua fábrica es otro valor añadido que merece ser 
tenido en cuenta por las autoridades competentes. En defini-
tiva, el técnico que suscribe considera de gran valor cultural 
y educativo la conservación y futura musealización integra de 
las antiguas instalaciones de la fábrica de seda de Vda. de 
Mariano Garín, sita en la calle Ramón Villarroya de Moncada.
Moncada, 21 de noviembre de 2012”.

Des d’aquell moment fins a l’actualitat han passat moltes 
coses, el primer i més important va ser que l’Ajuntament de 
Moncada va adquirir l’antiga fàbrica i començà poc després 
un exhaustiu inventari del fons conservat (especialment de 
teixits i paper). Però els dos últims anys han sigut crucials 
per fer realitat aquella vella idea de crear un nou espai muse-
ogràfic i assentar les bases d’alló que serà el futur Museu de 
la Fàbrica de la Seda de Moncada. 
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Telers Jacquard

Entre setembre de 2016 i febrer de 2017, després de molts 
retards l’empresa moncadina Decorem Solucions Globals S.L. 
va restaurar una part de la teulada de l’antiga nau industrial i 
enguany, a través d’un conveni amb el Patronat Provincial de 
Turisme de la Diputació de València hem dut a cap un projecte 
valorat en 100.000 € amb el qual s’ha adequat espacialment 
la primera planta del xalet i equipat amb mobiliari l’oficina 
de  Direcció del futur museu, l’arxiu documental, el laboratori 
i els magatzems i s’ha restaurat la façana modernista de la 
Fàbrica. 

Esta inversió garanteix la perfecta conservació del fons mu-
seogràfic (teixits, dibuixos, patrons, llibres, etc.) que tant ens 
preocupa a tots. 

En l’actualitat, juliol de 2017, ja es treballa des dels equips 
tècnics municipals amb nous projectes de restauració de les 
antigues cobertes o teulades i fins i tot d’una xicoteta part del 
fons museogràfic (teles i paper), que ara podran ser guardats 
de forma adequada i segura. 

LES NOVES LÍNIES DE TREBALL

Una volta executat en temps rècord el projecte d’Equipament 
de l’Oficina de direcció i gestió tècnica i de l’arxiu documental 
del futur Museu de la Fàbrica de la Seda de Moncada, treball 
imprescindible per seguir avançant de forma coherent, des 
dels serveis tècnics municipals de l’Ajuntament ja es treballa  

Bobines de seda i el teler  Jacquard núm. 11

en la redacció d’un projecte museològic i museogràfic en el 
qual es tinga en compte la realitat històrica, arqueològica, 
patrimonial i social de l’antiga fàbrica de Garín. Un projecte 
museogràfic que siga proporcionat, sostenible i que no entre 
en competència amb altres museus ja existents, sinó que es 
complemente amb ells. Sense oblidar la nostra incorporació 
a la Ruta de la Seda amb aportacions singulars, participació 
per la qual l’Agència Valenciana de Turisme aposta i promoci-
ona en la seua pàgina web (http://comunitatvalenciana.com/
que-hacer/turismo-cultural/ruta-seda-valencia). En definiti-
va, un projecte museogràfic amb personalitat pròpia i de ges-
tió municipal i pública. Les línies de treball seran tres:

1ª. La Fàbrica de la Seda de Moncada com a exemple extraor-
dinari de patrimoni industrial. En l’espai museogràfic de “La 
Fàbrica de la Seda de Moncada”, contemplarem i potencia-
rem una realitat històrica interessantíssima però poc cone-
guda com va ser la tardana industrialització de la comarca 
de l’Horta, a diferència d’altres comarques valencianes. En 
el projecte museològic-museogràfic municipal es treballarà 
en la posada a punt de les antigues naus industrials restau-
rant-les (procés que ja està en marxa com s’ha dit, però per al 
qual és imprescindible noves inversions). Dit d’altra manera, 
recuperant l’antic contenidor del segle XIX amb una visió mu-
seogràfica del segle XXI. En aquest contenidor, una autèntica 
“caixa del temps”, la maquinària industrial, especialment els 
11 telers Jacquard, ens retrotrauran a la forma de vida dels 
obrers i obreres que durant generacions van treballar en la 
fàbrica. En definitiva, es “reconstruirà” l’ambient fabril de fi-
nals del segle XIX i principis del segle XX, ambient que hui en 
dia és perceptible gràcies a l’activitat que desenvolupa l’anti-
ga empresa tèxtil Garín 1820. 

Tanca de publicitat situada al Mercat nou
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2ª.  La segona línia de treball és convertir el Museu de la Fà-
brica en l’expositor del procés de la producció tèxtil i sedera 
de la comarca. En una part de la nau industrial restaurada 
s’habilitarà i exposarà una  mostra del fons que la fàbrica 
atresora, més de 3.000 peces de diversa naturalesa: dibuixos 
d’esbossos, patrons, cartonatges, espolins, etc. Exposició per-
manent dotada de mesures de control ambiental (temperatu-
ra i humitat) que preserven la col·lecció. En aquesta segona 
línia museològica el protagonisme ja no seran les persones 
i les màquines sinó dels objectes fabricats amb l’esforç dels 
obrers i obreres i les tècniques emprades en cada moment 
històric.

Façana modernista de l’antiga Fàbrica de Seda de Garín restaurada 
per Decorem Solucions Globals 

3ª. La fàbrica com un lloc de la memòria històrica col·lecti-
va. És a dir, un lloc de trobada i homenatge als treballadors i 
treballadores que van contribuir a la seua esplendor i prestigi. 
Per aconseguir açò s’habilitarà un espai, una mena de memo-
rial per a recuperar la identitat de totes les persones que, hui 
anònimes, van donar tot en aquesta fàbrica.

Nou laboratori

EL TREBALL PENDENT

Si durant els darrers dos anys hem pogut avançar amb caute-
la i prudència cap a la constitució del Museu de la Fàbrica de 
la Seda de Moncada com mai s’havia fet, és en bona mesura 
gràcies a la implicació de l’actual govern municipal i l’ajuda 
econòmica brindada per la Diputació de València a través del 
seu Patronat Provincial de Turisme. Però amb el realisme ne-
cessari que cal, hem de dir que encara estem lluny d’aconse-
guir el nostre objectiu final i que caldrà la col·laboració de tots 
i totes per arribar a ell.

La fàbrica de Garín del carrer de Quart de València als anys quaranta 
del segle XX

Dit açò, cal dir que una volta creada l’Oficina de Direcció del 
futur museu, adequat espacialment i ambientalment l’ar-
xiu documental i en funcionament el laboratori-magatzem, 
aquestes instal·lacions per fi podran ser visitades per tots els 
ciutadans que ho sol·liciten a partir del mes d’octubre.   

També podem dir que a partir del pròxim curs, i d’acord amb 
els pressupostos municipals i amb les ajudes que es puguen 
rebre de les institucions públiques i privades, està previst se-
guir amb la restauració dels edificis i l’inventari i catalogació 
del fons museogràfic (moble i immoble).

Així mateix està programat seguir treballant en el reconeixe-
ment administratiu del museu de manera provisional com a 
col·lecció museogràfica fins que s’elabore i execute un pro-
jecte museològic-museogràfic  que permeta sol·licitar la ca-
tegoria de museu. 

Moncada, 27 de juliol de 2017

L’interior de la fàbrica en l’actualitat
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SOBRE LA PRIMERA ESTACIÓN
DEL SEMINARIO DE MONCADA
Junio2017 | Autor: ArturoXerri

1 INTRODUCCIÓN

Desde su inauguración a finales del siglo XIX (agosto de 1891) 
hasta los años cuarenta del siglo pasado, el trayecto del “Tre-
net” entre Valencia y Bétera solo contaba con doble vía desde 
la capital hasta Moncada, siendo el trayecto entre Moncada y 
Bétera de vía única.

Un hecho importante hizo que esta situación cambiara y no es 
otra que la de la construcción en la partida del Bordellet de 
Moncada, ocupando gran parte de la Masía de Cuesta, el que 
se denominaría “Seminario de la Inmaculada”.

Las obras de este nuevo seminario se acometieron para dar 
respuesta a la a la problemática que suponía la utilización del 
edificio del Seminario Conciliar de la calle Trinitarios, de la 
capital Valenciana, ya que éste presentaba unas condiciones 
pésimas de habitabilidad al haber sido saqueado durante la 
Guerra Civil.

En 1943, y ante la situación de ruina en la que se en-
cuentra el Seminario Conciliar, el Arzobispo D. Prudencio 
Melo y Alcalde (Burgos 1860-Valencia 1945) reúne un grupo 
de asesores, formado por sacerdotes y laicos, para asesorarle 
sobre la construcción del nuevo Seminario.

Inicialmente se pensó en ubicarlo en unos solares por la 
zona de Valencia Paseo al Mar, actualmente Blasco Ibañez, 
de Valencia.

El 21 de abril de 1944, el Arzobispo firmó las escrituras para 
la adquisición de los terrenos necesarios en Moncada.

El proyecto del nuevo seminario fue realizado por el arquitec-
to diocesano D. Vicente Traver Tomás, (Castellón de la Plana 
1888- 1966).

El 15 de mayo de 1944 fue colocada la primera piedra 
de este nuevo edificio que cambiará para siempre la fisono-
mía de esa zona del término de Moncada.

Seminario de la Purísima en construcción

Según noticia publicada en el ABC el 15 de marzo de 1953, 
el coste previsto al inicio de la obra de construcción del Se-
minario fue de 40 millones de pesetas, coste que al final 
de la obra llegó a los 80 millones de pesetas, debido este 
incremento, indica la crónica, “al alza de materiales, mano 
de obra, etc.”

Con la llegada de los primeros seminaristas, allá por 1948, 
aún sin finalizar las obras de construcción (los trabajos para 
edificar el Seminario no concluirían hasta 1966.) y la previsión 
de ocupación por más de 1000, hizo que la Compañía de Tran-
vias y Ferrocarriles de Valencia, que en aquel momento explo-
taba el “Trenet” entre Valencia y Bétera, se planteara seria-
mente la necesidad de dar servicio a esta nueva demanda 
generada y es así como desde esta compañía ferroviaria se 
fragua la construcción de una nueva estación junto al nuevo 
seminario y la prolongación de la doble vía hasta esta nueva 
instalación ferroviaria.

2 MEMORIA DEL PROYECTO DE LA 
NUEVA ESTACIÓN DEL SEMINARIO  
DE MONCADA

Ante la nueva demanda de servicio de viajeros que supuso la 
puesta en funcionamiento del Seminario de la Purísima de 
Moncada, la Compañía de Tranvias y Ferrocarriles  de  Valen-
cia  encarga  al  ingeniero  de  caminos, canales y puertos D. 
Salvador Castro Cardús el proyecto para la construcción de 
una nueva estación de viajeros con la que cubrir las necesida-
des surgidas con la construcción del nuevo Seminario Metro-
politano en Moncada.

Veremos a continuación como el autor del proyecto justifica, 
en la memoria del mismo, la construcción de la nueva esta-
ción del Seminario. El proyecto, en el que está incluida dicha 
memoria, está depositado en el Archivo Histórico del Depar-
tamento de Patrimonio de Ferrocarrils de la Generalitat Va-
lenciana (FGV).

> Patrimoni, història, identitat
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> Patrimoni, història, identitat

Portada del proyecto de la nueva estación del Seminario. Patrimonio FGV

COMPAÑÍA DE TRANVÍAS Y FERROCARRILES DE 
VALENCIA (C.T.F.V.)

PROYECTO DE DOBLE VÍA EN EL 
KILÓMETRO 10.848 DE LA LÍNEA DE 

VALENCIA A BÉTERA
MEMORIA (*)

Frente al Km. 10.848 de la línea de Valencia a Bétera, se está 
construyendo un magnífico edificio destinado a Seminario, 
capaz de alojar 1.000 seminaristas internados a más del nu-
meroso personal que este servicio requiere. A él han de acudir 

además diariamente los Profesores encargados de las discipli-
nas docentes y semanalmente los familiares de los internados 
en las visitas reglamentadas.

Por otra parte, el pueblo de Moncada, estación inmediata an-
terior al lugar que nos ocupa, se extiende hacia este lugar 
buscando la zona alta de aquella comarca y huyendo de la 
huerta que se extiende por el otro lado, no solamente por la ten-
dencia a conservar ésta, sino también por la mayor economía de 
los solares y por sus mejores condiciones higiénicas.

Desde primero del actual, está funcionando este seminario, si 
bien de momento con 700 seminaristas nada más por no estar 
construidos todos los pabellones, pero es de esperar, al ritmo 
que llevan las obras que en plazo breve quede terminado.

Aunque la distancia del seminario a la estación de Moncada 
es tan solo de poco más de un Km., como no hay camino alguno 
que las una se ha de hacer el camino a pie, primero por la vía 
y después por las sendas que delimitan los campos, lo que 
resulta muy molesto de día, imposible cuando falta la luz 
natural y peligroso en los días de lluvia, dada la calidad arcillosa 
del terreno. Como consecuencia de  todo  lo  expuesto  el  Excmo.  
Sr. Arzobispo  de  esta Diócesis ha solicitado con insistencia la 
construcción de un apeadero en el Km.

10,848 de la Línea de Valencia a Bétera, habiéndose compro-
metido por su parte a construir un paseo que una este apeadero 
con la puerta de acceso al Seminario. Y como este apeadero ha 
de contribuir además al desarrollo de Moncada por su zona nor-
te y ha de ser, a juicio de la Empresa, de gran porvenir, estima-
mos salvo mejor opinión de la Superioridad, que debe accederse 
a la petición.

Como se ha dicho, la estación inmediata anterior al emplazami-
ento del proyectado apeadero es la de Moncada, término de 
los trenes cortos que con frecuencia de 20 minutos salen de 
Valencia en viaje de ida y vuelta. Al llegar estos trenes a Mon-
cada se hace el cambio del automotor para ponerlo a cabeza 
en viaje de regreso y con el fin de simplificar maniobras y que 
este cambio pueda realizarse en el nuevo apeadero saliendo 
ya formado en dirección a Valencia, solicitamos la prolonga-
ción de la doble vía hasta la nueva parada. Esta doble vía a de 
llevar consigo la construcción de   dos   andenes, uno   para   los   
trenes   ascendentes   y   otro   para   los descendentes, pues 
es de advertir que al pasar por allí los trenes largos a Bétera  
puede  convenir  que  también  se  detengan  en  el  apeadero  
y  den satisfacción a los usuarios residentes entre esta zona y 
Bétera. La forma y dimensiones de estos andenes se detallan en 
el plano adjunto.

En el perfil longitudinal que se acompaña puede verse que el 
apeadero y vías correspondientes están en rasante horizontal 
continuando después en rampa de 0,0137 metros en 78,00 
metros en dirección a Bétera y en pendiente de 0,012 metros 
en 98,00 metros en dirección a Moncada. A la distancia conve-
niente del eje del apeadero se dispondrán los discos de entrada y 
salida que protejan la circulación de los trenes, los que marquen 
la posición de las agujas, cuya maniobra se ha de efectuar a 
distancia, en la misma forma usual en todas las estaciones de 
estos ferrocarriles.

También está prevista la instalación del teléfono selectivo al 
igual que en las demás estaciones y apeaderos con el fin de que 
se regule la circulación de trenes desde la cabina de mando. 
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Con lo expuesto y los planos 
que se adjuntan, esperamos 
que esa Superioridad tendrá 
elementos suficientes de jui-
cio para percatarse de la im-
portancia que puede tener el 
proyecto que sometemos a su 
aprobación y de los beneficios 
que esperamos ha de reportar 
a la explotación.

 Santiago Castro Cardús, 
autor del proyecto

Valencia 20 de octubre de 1.948
EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS.

3 CURIOSIDADES DEL PROYECTO

Son dos las circunstancias del proyecto y posterior ejecución 
de la obra que llaman poderosamente la atención del autor 
del presente trabajo.

(*) Texto de la memoria del proyecto depositado en el Archivo 
Histórico de FGV

Por un lado, encontramos que el proyecto inicial contem-
pla la construcción de tres grandes arcos en la fachada 
del edificio, tal como se recoge en los planos del citado 
proyecto, resultando la edificación definitiva con cuatro 
arcos.

Por otra parte y también en los planos, aparece el edificio de 
la estación situado del lado del Seminario y no, como quedó 
definitivamente, del lado de la población. •••

F.6 Plano de la nueva estación. Patrimonio FGV

Plano del nuevo edificio de la estación. Patrimonio FGV Fachada principal de la nueva estación
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AGOST
Diumenge27

10.00 h VOLTA A PEU Eixida: de l’avinguda Ferran el 
Catòlic. Organitza: Fundació Esportiva Municipal.

AGOST
Dijous31

20.00 h INAUGURACIÓ DELS XIRINGUITOS 
a l’avinguda de la Mediterrània.

22.00 h PRESENTACIÓ DE LA REGINA I LA SEUA 
CORT D’HONOR 2017 acompanyats per la Banda de la 
Unió Musical de Moncada i la Coral de Moncada a la plaça 
de Sant Jaume. A continuació ESPECTACLE «MUSICAL 
FRECUENCIA». Organitza: Ajuntament de Moncada.

Al finalitzar l’espectacle CORREFOCS a càrrec de la Colla 
de Dimonis de Massalfassar des de la plaça de Sant Jaume 
fins a l’avinguda de la Mediterrània. Organitza: Ajuntament 
de Moncada.

SETEMBRE
Divendres01

12.00 h INAUGURACIÓ DEL MERCAT MEDIEVAL 
al parc de l’església. Col·labora: Ajuntament de Moncada.

21.30 h SOPAR POPULAR A LA FRESCA: “NIT DE 
L’EMBOTIT” a l’avinguda de la Mediterrània. 
Organitza: Ajuntament de Moncada. 

23.30 h ACTUACIÓ DE L’ORQUESTRA ‘SCREAM’ 
a l’avinguda de la Mediterrània. 
Organitza: Clavaria de la Mare de Déu dels Desemparats.
        

SETEMBRE
Dissabte02

08:00 h CONCURS PARDALETS  DEL CAMP 
al C.P Vicente Trenco. Organitza: Pardalets del camp. 
Col·labora: Fundació  Esportiva Municipal.

11.00-14.00 h FIRA DE LA SALUT a l’avinguda de la  
Mediterrània. Organitza: La Unitat de Prevenció Comunitària 
en Conductes Addictives (UPCCA) de l’Ajuntament de 
Moncada.

11.00-14.00 h / 19.00-21.00 h ACTIVITAT LÚDICA DE 
RUGBI al parc de l’avinguda Mediterrània. 
Organitza: UER Moncada. Col·labora: Fundació Esportiva 
Municipal.

12.00-14.00 h / 19.00-24.00 h MERCAT MEDIEVAL 
al parc de l’església. Col·labora: Ajuntament de Moncada.

17.00h i 19.30 h TROFEU DE BÀSQUET FESTES DE 
MONCADA al pavelló Badia-Pedrereta. Organitza: CB 
Moncada. Col·labora: Fundació Esportiva Municipal.

19:00 h DESFILADA MORA I CRISTIANA pel següent 
recorregut: c/ Sagunt, c/ del Negre, plaça de la Creu de 
Quintana, c/Major finalitzant a l’Antic Ajuntament (Biblioteca 
Pública Municipal) on tindrà lloc l’acte de l’ambaixada. 
Organitza: Ajuntament de Moncada i Agrupació de 
Comparses Mores i Cristianes de Moncada.  
Bàndol Cristiano: Cavallers i Dames Templaris i Comparsa 
Cristiana Artal de Luna. Bàndol Moro: Comparsa Mora 
Morayma’s i Comparsa Mora Ben-Amires.

22.30 h NIT DE FOLKLORE VALENCIÀ: XXIV 
Campanya de concerts d’intercanvis 2017 amb les 
actuacions del Grup de Danses de la Falla la Replaceta de 
Pedralba i el Grup de Danses de Moncada, al Mercat Vell. 
Organitza: Grup de Danses de Moncada. 
Col·labora:  Ajuntament de Moncada.

PROGRAMA 
DE FESTES 2017
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23.30 h MONCADANCE FESTIVAL amb les actuacions 
de Santos & Ledes i Dj Brian Cross amb l’espectacle “POP 
STAR” junt a la vocalista Soraya Naoyin a la plaça de Sant 
Jaume. Organitza: Ajuntament de Moncada.

SETEMBRE
Diumenge03

09.30-12.30 h CONCENTRACIÓ MOTERA a l’Avinguda 
de la Mediterrània. Organitza: Falla La Tauleta.

12.00-14.00 h / 19.00-24.00 h MERCAT MEDIEVAL 
al parc de l’església. Col·labora: Ajuntament de Moncada.

13.30 h CALDERES amb Fesols i Naps a la plaça de Sant 
Jaume. Organitza: Ajuntament de Moncada.

18.30 h CAVALCADA DE L’ALEGRIA acompayada per 
l’espectacle «MACROSCOPI». Recorregut: C/ Sagunt, 
plaça de la Creu de Quintana, C/ Lluís Vives, C/Xàtiva, 
C/Cervantes, C/Lepanto, C/25 d’Abril, Av. de Ferran el Catòlic 
finalitzant al parc de la Mediterrània. Organitza: Ajuntament 
de Moncada i la seua Regidoria de Cultura.

22.30 h Espectacle a càrrec de l’ESCOLA DE DANSA 
COPPELIUS a l’avinguda de la Mediterrània. 
Organitza: Escola de Dansa Coppelius. 
Col·labora: Ajuntament de Moncada.

22.30 h ACTUACIÓ DE «GREATEST MEN» 
al Mercat Vell. Organitza: Ajuntament de Moncada.

23.00 h GRAN DISCO MÒBIL REMEMBER a la Plaça de 
Sant Jaume. Organitza: Comparsa Cristiana Artal de Luna. 
Col·labora: Ajuntament de Moncada.

SETEMBRE
Dilluns04

18.00 h CONCURS DE DIBUIX al parc de l’església. 
Organitza: Ames de Casa Tyrius i Ajuntament de Moncada.

19.00 h  ACTE HOMENATGE ALS NOSTRES MAJORS 
Pilar Honrubia Escrivà i  Francisco Tormo Vela amb 
l’actuació de la Coral-rondalla «El cant ens dóna vida» 
al Mercat Vell. Organitza: Ajuntament de Moncada.

19.00 h  PASSACARRER a càrrec d’Asprona Timbals per 
l’avinguda de la Mediterrània.  
Organitza: AMFISEP Moncada.

22.00 h  CORDÀ a l’avinguda Mestre Miguel Buendía. 
Organitza: Associació Coeters Moncada i Ajuntament de 
Moncada. Les persones interessades a participar es posaran 
en contacte amb l’associació organitzadora per a vore els 
requisits.

22.30 h NIT DE DANSA amb l’espectacle 
“SAMARKANDA: Ruta de la Seda” a càrrec del 
Grup de Danses Ètniques Peus Nus al Centre Cultural 
Blasco Ibáñez. Entrada gratuïta fins completar aforament. 
Organitza: Regidoria Cultura Ajuntament de Moncada.

23.00 h DISCO MÒBIL AMB DISFRESSES “NEW 
COCOLOCO ON TOUR” a la plaça de Sant Jaume. 
Organitza: Ajuntament de Moncada.

SETEMBRE
Dimarts05

19.00 h  CIRCUIT DELS SENTITS: GARFILON, 
PER UN MÓN SENSE BARRERES a l’avinguda de la 
Mediterrània.  Organitza: AMFISEP Moncada.

22.00 h NIT DE FOLKLORE ANDALÚS amb l’actuació 
dels quadres del grup de ball de l’Associació Andalusa 
Rociera de Moncada i el grup rociero «Desaire» al Mercat 
Vell. Organitza: L’Associació Andalusa Rociera de Moncada. 
Col·labora: Ajuntament de Moncada.

22.00 h NIT DE PLAY-BACKS a càrrec de les Comissions 
Falleres del municipi a l’avinguda Mediterrània. 
Col·labora: Ajuntament de Moncada. 

22.30 h NIT DE MÚSICA-CORAL a càrrec de la Coral 
Allegro de l’ ONCE de València interpretant el concert 
“ALLEGRO ENTRE AMIGOS” al Centre Cultural 
Blasco Ibàñez. Entrada gratuïta fins completar aforament. 
Organitza: Regidoria Cultura Ajuntament de Moncada.

23.30 h CONCERT “SONA LA DIPU” a la plaça de Sant 
Jaume. Organitza: Sona la Dipu-Diputació de València i 
Ajuntament de Moncada.
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SETEMBRE
Dimecres06

19.00 h TORNEIG FUTBOL RICARDO ALOS a la Pelosa. 
Organitza: CF Atlético  Moncadense. Col·labora: Fundació  
Esportiva Municipal.

20.00 h BERENAR PER ALS NOSTRES MAJORS a 
l’avinguda de Ferran el Catòlic. Organitza: Ajuntament de 
Moncada.

22.30 h BALL PER ALS MAJORS amb l’actuació de 
Marcos Medina al Mercat Vell. Organitza: Ajuntament de 
Moncada.

22.30 h NIT DE TEATRE amb la representació de l’obra 
«Trio Faraona (Posant-vos a caldo)» a càrrec del Grup 
Aiguamar Teatre al Centre Cultural Blasco Ibàñez. Entrada 
gratuïta fins completar aforament. Organitza: Regidoria 
Cultura Ajuntament de Moncada.

23.00 h NIT REMEMBER LIVE amb l’actuació del grup 
SPYPLANE,  el millor tribut a U2 del moment i al finalitzar 
més música remember en directe del legendari DJ. JOSE 
COLL a la plaça de Sant Jaume. Organitza: Ajuntament de 
Moncada.

SETEMBRE
Dijous07

13.00 h ANUNCI DE LA FESTA DE LA MARE DE DÉU 
DELS DESEMPARATS amb volteig general de campanes i 
disparada de salves a l’església de Sant Jaume. 

17.30 h VESPRADA INFANTIL: Berenar i a continuació 
actuació del mag “Chemago” a la plaça de Sant Jaume. 
Organitza: Comparsa Cristiana Artal de Luna. Col·labora: 
Ajuntament de Moncada.

19.00 h TORNEIG DE FUTBOL AFICIONAT VETERANS 
a la Pelosa. Organitza: Veterans de l ‘Atlético Moncadense. 
Col·labora: Fundació Esportiva Municipal.

20.00 h EXHIBICIÓ DE BALL ESPORTIU a càrrec de 
l’Escola de Ball del Centre Artístic Musical de Moncada 
a l’avinguda de la Mediterrània. Organitza: Escola de Ball 
del CAMM Col·labora: Ajuntament de Moncada.

21.00-24.00 h ‘NIT JOVE SALUDABLE’: SOPAR JOVE: 
Si tens entre 13 i 16 anys apunta’t per al sopar al Centre 
d’Informació Juvenil fins al 4 de setembre (cal dur DNI) i de 
22.30-01.30 h ACTIVITATS: Tallers i jocs a l’espai 
multiusos de l’avinguda Ferran el Catòlic i a la plaça 
Dr. Farinós. Organitza: Unitat de Prevenció Comunitària 
en Conductes Addictives i Regidoria de Joventut de 
l’Ajuntament de Moncada.

22.30 h NIT DE CINEMA A L’AIRE LLIURE amb la 
projecció de la pel·lícula infantil «Trolls» al pati del Centre 
Cultural Blasco Ibàñez. Entrada gratuïta fins completar 
aforament. Organitza: Regidoria Cultura Ajuntament de 
Moncada.

23.00 h NIT DE BALLS LLATINS amb animació 
a la plaça de Sant Jaume. Organitza: Comparsa Cristiana 
Artal de Luna. Col·labora: Ajuntament de Moncada.

23.00 h NIT DE MONÒLEGS amb les actuacions dels 
artistes Javier Botia, M.A. Marín, A. Demomento i Rubén 
García al Mercat Vell. Organitza: Clavaria de Santa Bàrbara 
2017. Col·labora: Ajuntament de Moncada.

SETEMBRE
Divendres08

09.30 h ARREPLEGADA DELS CLAVARIS I CLAVARI-
ESSES fins a casa del clavari major al c/ Barreres nº 29. 

11.00 h MISSA MAJOR en honor a la Mare de Déu dels 
Desemparats a la Parròquia de Sant Jaume Apòstol, canta-
da per la Coral de Moncada.

11.00-14.00h i 16.00 h XXIII FESTIVAL DE TIR I  
ARROSSEGAMENT al camp cedit gratuïtament per  Manuel 
Lluesma Ros a l’avinguda Mestre Miguel Buendía (darrere del 
col·legi Jose Mª Oltra). Organitza: Ajuntament de Moncada. 

13.00 h ANUNCI DE LA FESTA DE SANTA BÀRBARA 
amb volteig general de campanes i disparada de salves 
a l’església de Sant Jaume. 

16.00 h TORNEIG BILLAR a la casa de l´esport 1er pis.  
Organitza: Club de Billar. Col·labora: Fundació Esportiva 
Municipal.

16.30 h i 18:00 h PARTIDA DE PILOTA al c/ Quart. 
Organitza: Club Pilota Valenciana Moncada. 
Col·labora: Fundació Esportiva Municipal.

18.00 h OFRENA A LA MARE DE DÉU DELS DES-
EMPARATS de la Parròquia de Sant Jaume al Mercat 
Vell amb l’acompanyament de la banda del Centre Artístic 
Musical de Moncada. Organitza: Clavaria Mare de Déu dels 
Desemparats. Col·labora: Ajuntament de Moncada.

18.30-20.30 h VESPRADA INFANTIL (de 0 a 6 anys) 
18:30-19.00 h: IOGA EN FAMÍLIA I DESPRÉS 
TALLERS DE PINTACARES I GLOBOFLÈXIA 
A l’avinguda de la Mediterrània. Organitza: Escola infantil 
Baby School Col·labora: Ajuntament de Moncada.

19.00 h TORNEIG RUGBI CREAM TOS PELAT 
a la Pelosa. Organitza: Club de Rugbi Edetans Moncada 
(CREM). Col·labora: Fundació Esportiva Municipal.

20.00 h MOON-K ROCK al pavelló cobert del C.C Sant 
Jaume Apòstol. Organitza: Cerveseria ANTULL i Ajuntament 
de Moncada.

21.00 h SOLEMNE PROCESSÓ en honor a la Mare de Déu 
dels Desemparats pel recorregut habitual, acompanyada per 
la Banda del Centre Artístic Musical de Moncada. Seguida-
ment final de festa a càrrec de la pirotècnica Turís S.L. 

22.30 h PRESENTACIÓ C.B MONCADA a la Plaça de 
Sant Jaume. Organitza: CB Moncada. Col·labora: Fundació 
Esportiva Municipal.
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22.30 h NIT DE CINEMA A L’AIRE LLIURE amb la pro-
jecció de la pel·lícula «Intocable» al pati del Centre Cultural 
Blasco Ibàñez. Entrada gratuïta fins completar aforament. 
Organitza: Regidoria Cultura Ajuntament de Moncada.

23.00 h TRASLLAT EN PASSACARRER de la imatge de 
Santa Bárbara des de la parroquia de Sant Jaume Apòstol 
fins a casa del Clavari Major al c/ Dr. Moliner nº27.

24.00 h ACTUACIÓ DE L’ORQUESTRA “BAKARA“ a 
l’avinguda de la Mediterrània. Organitza: Clavaria Mare de 
Déu dels Desemparats.

SETEMBRE
Dissabte09

08.00 h DIANA EN HONOR A SANTA BÀRBARA 
(1 salva i 21 carcasses).

09.00 h VOLTA POPULAR EN BICI  
Eixida: Poliesportiu Badia-Pedrereta. 
Organitza: Fundació Esportiva Municipal.

10.00 h CAMPIONAT DE PETANCA a l’avinguda de la 
Mediterrània. Organitza: Grup d´Esplai Petanca Moncada. 
Col·labora: Fundació Esportiva Municipal.

11.00-14.00 h i 16.00 h XXIII FESTIVAL DE TIR I 
ARROSSEGAMENT al camp cedit gratuïtament per 
Manuel Lluesma Ros a l’avinguda Mestre Miguel Buendía 
(darrere del col·legi Jose Mª Oltra). Organitza: Ajuntament de 
Moncada. 

13.00 h ANUNCI DE LA FESTA DE SANT JAUME amb 
volteig general de campanes i disparada de salves 
a l’esglèsia de Sant Jaume.

14.00 h MASCLETÀ en honor a Santa Bàrbara 
a la Plaça de Sant Jaume. 
Organitza: Ajuntament de Moncada.

18.00 h  MOON-K RAP: Festival de hip hop amb l’actuació 
de Charly Efe, Erick Hervé  i més artistes amb batalla de 
galls a la Plaça de Sant Jaume. Organitza: Moncada Hip Hop 
Style, Ajuntament de Moncada i entitats col·laboradores.

19.00 h CONCURS DE  COLOMS  ESPORTIUS 
a l’ermita de Santa Bàrbara. Organitza: Club Colombicultura 
Santa Bárbara. Col·labora: Fundació Esportiva Municipal.

19.30 h TRASLLAT EN PASACARRER de la imatge de 
Santa Bàrbara des de casa del clavari major al c/ Doctor 
Moliner, nº 27  fins la parròquia de Sant Jaume Apòstol. 
A continuació MISSA MAJOR en honor a Santa Bàrbara 
cantada per la Coral de Moncada. 

19.30 h DESFILADA I CONCERT DE BANDES
a càrrec de la Banda de la Unió Musical de Moncada, 
dirigida per Vicent Roig Gimeno i l’Agrupació Musical de 
Massarrojos, dirigida per Francisco Javier Ros Ortega 
al Mercat Vell. Organitza: Unió Musical de Moncada. 
Col·labora: Ajuntament de Moncada i Escola de Dansa 
Coppelius.

21.00 h SOLEMNE PROCESSÓ en honor a Santa Bàrbara 
acompanyada per la banda del Centre Artístic Musical de 
Moncada pel recorregut habitual. Seguidament final de festa 
a càrrec de la pirotècnica Caballer FX&Service, S.L.

21.30 h NIT DE LA PAELLA pel circuit habitual 
amenitzada per l’orquestra ’SUPERNOVA’ a l’avinguda 
de la Mediterrània. Organitza: Ajuntament de Moncada.

SETEMBRE
Diumenge10

08.00 h DIANA EN HONOR A SANT JAUME 
(1 salva i 21 carcasses)

09.00-19:00 h TORNEIG DE TRUC al Mercat Vell. 
Organitza: Associació Cultural Juguem al Truc. 
Col·labora: Ajuntament de Moncada.

10.00 h CARRERA CICLISTA VOLTA A LA PROVINCIA 
DE VALÈNCIA Eixida: c/ del Negre. Organitza: Federació 
de Ciclisme de la Comunitat Valenciana. Col·labora: Penya 
Ciclista Moncadense i Fundació Esportiva Municipal.

11.00 h MISSA MAJOR en honor a Sant Jaume cantada 
per la Coral de Moncada a la Parròquia de Sant Jaume 
Apòstol. 

14.00 h MASCLETÀ en honor a Sant Jaume 
a la Plaça de Sant Jaume. 
Organitza: Ajuntament de Moncada.

17.00-20.00 h PARC INFANTIL 
a la Plaça de Sant Jaume. 
Organitza: Ajuntament de Moncada.

18.00 h TROFEU 50 ANIVERSARI BASQUET FESTES 
DE MONCADA al pavelló Badia-Pedrereta. 
Organitza: Moncada CB. Col·labora: Fundació Esportiva 
Municipal.

21.00 h SOLEMNE PROCESSÓ en honor a Sant Jaume 
pel recorregut habitual acompanyada per la banda de la 
Unión Musical de Moncada i la tradicional dansà a càrrec 
del Grup de Danses de Moncada. En acabar traca per tot el 
recorregut de la processó. 

23.30 h CASTELL DE FOCS D’ARTIFICI I FI DE FESTA  
al final del c/ Xàtiva, junt als jutjats. Organitza: Ajuntament 
de Moncada.

SETEMBRE
Diumenge17

09.00 h TRIAL DE MOTOS al Barranc del Carraixet (San 
Isidre de Benagéber). Organitza: Federació de Motociclisme 
de la CV junt a  Rafa Marqués i Regina Suay. Col·labora: 
Fundació Esportiva Municipal, 

16.00 h TORNEIG D’ESCACS a l’avinguda de la 
Mediterrània. Organitza: Club d’Escacs Moncada. 
Col·labora: Fundació Esportiva Municipal.
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EXPOSICIÓ 
DE 
PINTURA: 
“EL ÁRBOL Y SU 
NATURALEZA”
Pintor: Antonio Vera.
Horari: De l’1 a l’11 de 
setembre de 18h a 21h.
Lloc: Local Ames de Casa 
Tyrius a l’antic 
Col·legi Jose Mª Oltra.

ALTRES ACTIVITATS

PROGRAMACIÓ 
MERCAT MONCADA: 
Minichef al Mercat- Tallers gratuïts de cuina per a 
xiquets i xiquetes (de 6 a 12 anys)

Com apuntar-se: En punt d’informació del Mercat 
Moncada presentant ticket/s de compra superior/s a 10€ 
per xiquet/a i taller, de qualsevol parada del Mercat de 
qualsevol dia d’agost o setembre de 2017.
Plaç d’inscripció: Des de la publicació d’este anunci fins 
el mateix dia del taller.
Dies de taller: 2, 5 i 7 de setembre.
Duració de l’activitat: 90 minuts.
Participants per taller: 10 xiquets/es.

PROGRAMACIÓ ACTES 
TAURINS: 
Del 31 d’agost al 3 de setembre: 

Dijous 31 d’agost: 
RAMADERIA F. MACHANCOSES DE CHESTE (València)
19.00 h 6 vaques i 1 bou en puntes
24.00 h 5 Vaques i 2 bous embolats

Divendres 1 setembre: 
RAMADERIA D. VICENTE BENAVENT DE QUATRETONDA
19.00 h 6 vaques i 1 bou en puntes
24.00 h 5 Vaques i 2 bous embolats

Dissabte 2 setembre: 
RAMADERIA J.VICENTE MACHANCOSES DE PICASSENT 
(València)
19.00 h 6 vaques i 1 bou en puntes
24.00 h 5 Vaques i 2 bous embolats

Diumenge 3 setembre: 
RAMADERIA DEHESA CAMPO BRAVO DE MONCADA
19.00 h 6 vaques i 1 bou en puntes
24.00 h 5 Vaques i 2 bous embolats 

A la Plaça de Bous situada al c/Quart cantonada 
amb c/Barcelona (solar enfront del nou Consum). 
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09.30 h ARREPLEGADA DELS CLAVARIS I 
CLAVARIESSES fins a casa del clavari major al  
c/ Barreres nº 29. 

11.00 h MISSA MAJOR en honor a la Mare de Déu dels 
Desemparats a la Parròquia de Sant Jaume Apòstol, 
cantada per la Coral de Moncada.

18.00 h OFRENA A LA MARE DE DÉU DELS 
DESEMPARATS de la Parròquia de Sant Jaume al Mercat 
Vell amb l’acompanyament de la banda del Centre Artístic 
Musical de Moncada. Organitza: Clavaria Mare de Déu 
dels Desemparats. Col·labora: Ajuntament de Moncada.

21.00 h SOLEMNE PROCESSÓ en honor a la Mare 
de Déu dels Desemparats pel recorregut habitual, 
acompanyada per la Banda del Centre Artístic Musical 
de Moncada. Seguidament final de festa a càrrec de la 
pirotècnica Turís S.L. 

24.00 h ACTUACIÓ DE L’ORQUESTRA “BAKARA“ a 
l’avinguda de la Mediterrània. Organitza: Clavaria Mare de 
Déu dels Desemparats.

23.30h ACTUACIÓ DE L’ORQUESTRA ‘SCREAM’ 
a l’avinguda de la Mediterrània. 
Organitza: Clavaria de la Mare de Déu dels Desemparats.

23.30-03.00 h ACTUACIÓ GRUP MUSICAL 
“FAR TONES” al xiringuito de la Clavaria de la Mare de 
Déu dels Desemparats. Organitza: Clavaria Mare de Déu 
dels Desemparats.

13.00 h ANUNCI DE LA FESTA DE LA MARE DE DÉU 
DELS DESEMPARATS amb volteig general de campanes 
i disparada de salves a l’església de Sant Jaume. 

PROGRAMACIÓ CLAVARIA MARE DE DÉU DELS DESEMPARATS 

SETEMBRE
Divendres

SETEMBRE
Dissabte

01

02

SETEMBRE
Dijous07

SETEMBRE
Divendres08



20

13.00 h ANUNCI DE LA FESTA DE SANTA BÀRBARA 
amb volteig general de campanes i disparada de salves a 
l’esglèsia de Sant Jaume. 

23.00 h TRASLLAT EN PASSACARRER de la imatge 
de Santa Bàrbara des de la parroquia de Sant Jaume Apòs-
tol fins a casa del Clavari Major al c/ Dr. Moliner nº27.

PROGRAMACIÓ CLAVARIA SANTA BÀRBARA

SETEMBRE
Dijous07

23.00 h NIT DE MONÒLEGS amb les actuacions dels 
artistes Javier Botia, M.A. Marín, A. Demomento i Rubén 
García al Mercat Vell. Organitza: Clavaria de Santa Bàrbara 
2017. Col·labora: Ajuntament de Moncada.

SETEMBRE
Divendres08

08.00 h DIANA EN HONOR A SANTA BÀRBARA  
(1 salva i 21 carcasses).

19.30 h TRASLLAT EN PASACARRER de la imatge de 
Santa Bàrbara des de casa del clavari major al c/ Doctor 
Moliner, nº 27  fins la parròquia de Sant Jaume Apóstol. 
A continuació MISSA MAJOR en honor a Santa Bàrbara 
cantada per la Coral de Moncada. 

21.00 h SOLEMNE PROCESSÓ en honor a Santa 
Bàrbara acompanyada per la banda del Centre 
Artístic Musical de Moncada pel recorregut habitual. 
Seguidament final de festa a càrrec de la pirotècnica 
Caballer FX&Service, S.L.

SETEMBRE
Dissabte09



21

A les 22.30 h al Centre 
Cultural Blasco Ibañez 
Actuació del grup Aiguamar 
Teatre. Interprestarán 
l´obra de teatre 

TRIO FARONA
 (POSANT-VOS A CALDO)
El Trio Faraona es dediquen 
especialment a criticar. 
S’han especialitzat tant en 
l’art de posar a parir a qui 
siga, que han arribat a confeccionar una Llista de Crítiques 
Faraòniques, amb la qual “posaran a caldo” a algunes de les 
entitats més significatives de la nostra societat. (La Primera 
Comunió, El Nadal, Els Caputxinos, Les Falles...)
(Entrada gratuïta fins completar aforament)

PROGRAMA D’ACTES CULTURALS FESTES 2017
CULTURA EN FESTES. DANSA, MÚSICA, TEATRE I CINEMA

SETEMBRE
Dilluns

SETEMBRE
Dimecres

SETEMBRE
Dijous

SETEMBRE
Divendres

SETEMBRE
Dimarts

04 06

07

08

05

A les 22.30 h al Centre Cultural Blasco Ibañez Actuació 
del grup de Danses Ètniques Peus Nus, amb l´espectacle 

SAMARKANDA: Ruta de la Seda.
El descobriment d’una maleta amb un diari de viatge oblida-
da en el porxe d’una casa vella dóna peu a reviure el viatge a 
Samarcanda a través de les danses pròpies dels països pels 
quals passava l’antiga Ruta de la Seda: danses orientals, ín-
dies, tribals, acompanyades de música i texts que ens trans-
portaran a paisatges de llegenda.
(Entrada gratuïta fins completar aforament)

A les 22.30 h al Centre Cultural Blasco Ibañez 

Actuació de La Coral Allegro de la ONCE de Valencia. In-
terpretarán el concert ALLEGRO ENTRE AMIGOS: 
Concert de l’últim treball discogràfic de la Coral Allegro ONCE 
València. Amb una posada en escena dinàmica i participativa 
amb el públic, la coral interpreta els temes del CD, cançons 
gravades en col·laboració amb reconeguts artistes del pano-
rama musical espanyol tals com Victor Manuel, Raphael, Mi-
guel Ríos, Sole Giménez, David Bisbal o Diego el Cigala.
(Entrada gratuïta fins completar aforament)

22.30 h Al pati del Centre Cultural Blasco Ibañez, 
Amb la projecció de la pel·lícula Infantil “TROLLS”

22.30 h Al pati del Centre Cultural Blasco Ibañez, 
Amb la projecció de la pel·lícula “ INTOCABLE”

NIT DE DANSA NIT DE TEATRE

NIT DE CINEMA 
A L´AIRE LLIURE

NIT DE CINEMA 
A L´AIRE LLIURE

NIT DE MÚSICA 
- CORAL
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Dibuixar espais 
d’aprofundiment democràtic, 
retrobar els punts comuns de 
la col·lectivitat, evolucionar 
com a societat i sentir-nos 
part del poble en què vivim. 
Estos principis han marcat 
l’inici a Moncada d’un procés 
participatiu amb un objectiu 
ben perfilat: involucrar a tots 
els sectors de la població en 
la configuració del model de 
municipi que volem construir. 

El projecte de participació ciutadana a la 
nostra ciutat es va iniciar fa uns mesos 
amb l’elaboració d’un primer diagnòs-
tic a partir de les propostes de millora 
recollides entre els col·lectius i associ-
acions del poble. Es van desenvolupar 
una sèrie de tallers i, a través de dife-
rents sessions, es realitzen mapatges 
col·lectius que serviren per a senyalar 
les infraestructures de la localitat que 
requerien una actuació més immediata 
segons l’opinió dels que hi participaren. 
Els primers col·lectius que participaren 
en la confecció dels mapatges foren el 
Centre de Majors i l’Escola d’Adults. Les 
persones grans són les que més infor-
mació tenen sobre la ciutat, perquè han 
viscut en primera persona la seua evo-

lució i, per tant, és essencial comptar 
amb la seua opinió per a configurar el 
futur de la ciutat. Els tallers continua-
ren amb l’alumnat de l’IES Tierno Gal-
ván, que va permetre al jovent detallar 
les seues necessitats, les coses que 
els agradaria canviar i les que valoren 
positivament. Associacions veïnals, el 
Col·lectiu de Dones o l’Ateneu de Mont-
cada són exemples d’altres entitats que 
han realitzat les seues aportacions al 
procés de participació. Així, durant els 
primers 3 mesos de treball es compta-
bilitzaren unes 380 propostes, que foren 

presentades en una trobada a l’Ajunta-
ment el dia  2 de març.

En els mesos posteriors hi tingué 
lloc la segona fase del procés, que 
va servir per a fer una nova ronda de 
consultes amb les associacions de 
Moncada, amb una finalitat molt de-
finida: confeccionar uns pressupostos 
participatius que recolliren les princi-
pals demandes del veïnat. De totes les 
aportacions recollides, quasi 800, es 
va fer un important treball de filtratge, 
avaluant les accions prioritàries amb 
l’ajuda dels tècnics de l’Ajuntament 
per a definir la seua viabilitat tècnica 
i econòmica. El 25 de juliol es van pre-
sentar les conclusions en un acte en 
el qual els regidors i regidores dele-
gats de cada departament explicaren 
quines idees de les proposades pels 
veïns i veïnes es realitzaran amb parti-
des econòmiques definides al pressu-
post. Entre altres qüestions, l’ajunta-
ment inicia els tràmits per habilitar un 
nou aparcament gratuït al carrer Bar-
celona, remodelarà el carrer Quart, 
es millorarà l’enllumenat públic de la 
localitat,  augmentarà el parc de con-
tenidors per a afavorir el reciclatge , 
es farà públic el mercapàrquing de 
Ferran el Catòlic;  l’avinguda de la Me-
diterrània es restringirà al trànsit ro-
dat; es treballarà sobre un nou model 
d’escola esportiva i augmentaran les 
ajudes d’emergència. 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA: 
LES PRIMERES PASSES D’UN LLARG CAMÍ

> Vida Associativa
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Els pressupostos també contemplen 
impulsar l’ocupació amb la contrac-
tació de joves del Programa Nacional 
de Garantia Juvenil per a deman-
dants entre 16 i 30 anys (EMCUJU 
amb 208.965,61€ i EMPUJU amb 
165.100,92€), el que permetrà donar 
feina a 23 persones en obres i serveis 
d’interés general. També es concre-
taran altres projectes de contractació  
per a majors de 30 anys i per a perso-
nes aturades de llarga durada. 

D’altra banda, està previst atendre al-
tres demandes veïnals, com ara fer ru-
tes pel Barranc del Carraixet, redactar 
el Pla d’Igualtat, fer campanyes de sen-
sibilització o treballar el reglament del 
Consell de la Dona, entre altres.

Atorgar la paraula a la ciutadana i fer 
que el projecte arribe a una bona part 
de la societat no ha estat gens fàcil, tant 
per la desconfiança que en estos temps 
hi ha com per la inexperiència que te-
nim com a societat en els anomenats 
processos participatius. Però la feina 
realitzada pels tècnics que s’han encar-
regat de posar les bases en la primera 
fase de la iniciativa, ha estat impeca-
ble. Han sabut arribar a totes les enti-
tats locals i traslladar-los la il·lusió, la 
capacitat de reflexió i l’apoderament de 
la col·lectivitat per a canviar el poble 
en benefici de tota la societat. L’Ajun-
tament ha seguit el procés de ben a 
prop, però sense cap tipus d’ingerèn-
cies, més enllà de la feina que realit-
zarà la Comissió de Seguiment, con-

formada per representants de tots els 
grups amb representació municipal i 
per membres del teixit associatiu, que 
supervisaran que el procés es desen-
volupe en base als principis amb els 
quals es va encetar.

La participació a Moncada continua. Fins 
ara només hem donat les primeres pas-
ses d’un camí llarg que hem de recórrer 
junts per a arribar a un objectiu comú: 
fer de la ciutat un lloc més amable, un 
espai respectuós on puguem sentir que 
som una part activa de la societat.  Tenim 
molt a dir i ho podrem fer  a través dels 
nous canals de comunicació que s’aniran 
encetant per a fer de la participació ciu-
tadana una eina efectiva en tots els àm-
bits de la vida pública de la ciutat.
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Fa 25 anys, el 29 d´agost de 
1992 en la plaça Sant Jaume 
varem viure un moment 
unic en la nostra vida, la 
nostra presentació com a 
Regina i Cort d´Honor en les 
festes majors de Moncada, la 
senyoreta Mª Angels Bargues 
va ser l´encarregada de 
presentar l´acte, el Sr. Alcalde 
era D. Leonardo Margareto, 
la regidora de festes Dª Elena 
Verdeguer, el mantenidor  
D. Fernando Millán, i feia un 
oratge explèndit…

En un any ple d´efemèrides com els 
jocs olímpics a Barcelona, la Expo a 
Sevilla, la inauguració d´Eurodisney a 
París... en Moncada és preparaven les 
millors festes patronals que nosaltres 
recordem… Salomé, Mavi, Sonia, Xelo, 
Marisol i jo erem les xiques mes afortu-
nades del poble, anavem a viure un dels 
millors anys de la nostra vida... 

La plaça estava de gom a gom, els cla-
varis de Sant Miquel, Verge dels De-
samparats, Filles de María, Sant Lluís, 
Santa Bàrbara, Verge d´Agost, l´Asso-
ciació “Casa d´Andalucia”..., era una 
meravella vore tanta gent implicada 
amb la festa, la senyoreta Amparo Ma-
toses Regina 1991 ens va passar el tes-
tic d´una tradició que ja tenia 21 anys 
d´antiguetat i la banda del Centre Ar-
tístic Musical de Moncada ens va acom-
panyar i va ficar música a una nit plena 
de màgia.

Eixa nit va començar tot però les festes 
92 tenien molt encara que oferir, varem 
tindre grans espectàculs com la parti-
cipació d´un grup de ball Nemunas de 
Lituania dins del V Festival Internacional 
de Folklore, una Gran Revista de la com-
panyia de Carla Duval, l´actuació de la 
cantant eurovisiva Lucia i en les festes 
de Sant Miquel tinguerem a la cantant 
Janette i a los “Hermanos Calatrava”, un 
autèntic luxe per aquella època.

Nosaltres teniem entre 15 i 19 anys i ho 
recordem tot com un somni, un somni 

meravellós i irrepetible ple d´actes com 
paelles, festes de la “espuma”, carreres 
de bicis, “rally humorístic”, la tradicio-
nal desfiada de “Salones Vicente”, ex-
posicions, berenars, cavalcada, castells
umflables, competicions de natació, de 
tiro al pixon, “disco mòvils”, processons, 
ofrena, alfàbegues, concerts, desfilada 
de moros…. inclús en la festa de la Ver-
ge dels Desamparats tinguerem (que 
ara ja no és fa) el bateig d´una xiqueta, 

Marta de los Desamparados que ara ja
tindrà 25 anys .... i ademés varem tindre 
la sort de que en tot l´any festiu només 
va ploure el dia de la Verge del Pilar en-
cara aixina no tinguerem de suspendre 
cap acte.

Jo personalment vull donar les grà-
cies als meus clavaris de San Miquel 
1992 per haber-me triat com a la seua 
representant en les festes i per fer   

25 anys
Autor: Inma López Company | Regina de les Festes 1992
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d´eixe any un dels millors que recorde 
i en general totes nosaltres ens sentim 
molt agraïdes a les nostres families i a 
totes les persones que varen fer possi-
ble que poguerem viure l´any 92 d´un 
manera tan especial.

Hui 25 anys després volem recordar-ho 
amb anyorança i nostàlgia i animem a 
les jóvens a viure esta festa, que vos po-
dem dir per experiència que una festa 
única.

Bones festes 2017.
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BARBERETA – JA TENIM DOLÇ 
TIPIC A MONCADA
Autor: Lluis Roberto Doménech | Tècnic de Comerç de l´Ajuntament de Moncada.

Diu el refraner que “a ningú li 
amarga un dolç”, i així és, per 
que la pastisseria ha sigut, és i 
serà sempre un reclam per als 
persones, amb independència 
de la seua edat, procedència, o 
cultura.

A mes a mes, l´assupte del dolç te un 
marcat aspecte cultural. Els diferents 
pobles o territoris s´han especialitçat 
en l´el·laboració de diferents dolços, 
fruït de la simbiosi entre herència cul-
tural i allò que és produïa als seues 
terres. La tradició gastronòmica va-
lenciana, i especialment la pastisseria, 
deriva de les pròpies possibilitats del 
clima mediterrani i de les aportacions 
dels pobles que han ocupat la nostra 
geografia (com ibers, romans, o àrabs).

La cel·lebració d´esdeveniments i fes-
tes, la superació del menjar quotidià, 
recollint la tradició, recreant-la i aprofi-
tant innovacions, la necessitat de tindre 
alguna cosa que mostrar com a propia i 
exclussiva, ens ha portat com a Ajunta-
ment des del Departament de Comerç 
(AFIC), a iniciar un procés per a triar 
quin serà el nostre dolç tipic.

La idea va naixer al forn del carrer Ma-
jor, quan amb la cada volta mes nom-
brossa presència d´universitaris/és a 
la nostra ciutat, va conduïr a demanar 
per una parella, el dolç tipic de Monca-
da. Sempre, quan és visita una ciutat o 
poble, és tradició buscar els forns ar-
tesans per endur-se allò propi del lloc 
que és visita, cosa que demanaven uns 
pares al tornar a casa després de deixar 
el fill o la filla al seu nou poble d´aco-
llida.

Segur que tindreu al cap dolços tradici-
onals com la coca cristina, la de satxí, o 
la de llanda, i pensareu que allò ja és lo 
nostre. Sens dubte eixos dolços com al-
tres també molt coneguts, formen part 
de la nostra cultura gastronòmica, però 
no deixen de ser compartits amb altres 

poblacions, sent tipic de la comarca, la 
província o la Comunitat Valenciana.

Així podriem anomenar diferents dolços 
i de seguida ens vindria el nom del po-
ble on és va crear, el catxap a Paterna, el 
penjoll a Elx, el flaó a Morella, els pan-
quemaos d´Alberic o l´arnadí a Xàtiva. 

Necessitavem tindre alguna cosa propia 
i per a donar forma a tot este procés, 
el primer que ferem va ser reunir als 
forns artessans de Moncada, sempre 
tenint en conte que el dolç a crear seria 
un producte artesà, i per tant el forner o 
fornera deuria de tindre el DCA (Docu-
ment de Qualificació Artesana). Troba-
rem una molt bona acollida de l´idea i 
prompte és posarem a treballar.

Per iniciar el procés, és va informar la 
Comissió de Cultura en l´Ajuntament 
amb Dictàmen favorable, amb acords 
posteriors a la Junta de Govern Local 
i al Plenari per a constituïr un Òrgan 
Consultiu que actuara com a Tribunal 
Qualificador.

Així per acord del Plenari de 24 de no-
vembre del 2016, és va aprovar la cons-
titució del Tribunal Qualificador, on 
tindrien presència tan representants 
del partits politics amb representació 
a l´Ajuntament com aquells represen-
tants d´associacions locals, entitats 

vinculades al mòn de la pastisseria 
de la província, de l’artesania, o sim-
plement amb representació al nostre 
terme municipal. A tal fi és va donar 
publicitat per convidar a totes aquelles 
associacions o entitats que volgueren 
participar.

Finalment el 14 de juny del 2017, és va 
constituïr el Tribunal amb vint mem-
bres mes un secretari amb veu però 
sense vot. El mateix Tribunal va aprovar 
unes bases de participació pels Forns 
de Moncada i a través de les quals és 
presentaren propostes de quatre forns: 
Quatre Cantons, Carrer Major, Sant Mi-
quel i Masies.

Les bases deien que el dolç que ens re-
presentara deuria de ser el millor puntuat 
en els següents criteris: aspecte, sabor i 
utilització de productes de la nostra horta.

La puntuació total va donar guanyadora 
la proposta del Forn dels Quatre Can-
tons. També és va decidir quin nom se 
li donaria al dolç, existint debat entre el 
nom propossat pels forns (Barbereta) i 
per una representant del Tribunal (Tos 
Pelat). Finalment va guanyar la propos-
ta de Barbereta.

Amb data de 27 de juliol del 2017, el 
Plenari municipal va ratificar la propos-
ta del Tribunal Qualificador, se li diria  
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Barbereta i és seguiria la recepta pro-
possada guanyadora.

En pròximes dades, és presentarà la 
nostra Barbereta als mitjans de co-
municació i a la ciutadania en general. 
L´éxit del projecte depén en gran me-
sura del vostre recolçament, per que la 
difusió que se li puga donar des de les 
entitats pùbliques no tindrà efecte, si no 
el donem a coneixer en l’àmbit privat, de 
boca a orella, presentant-lo a familiars 
i amics d´altres pobles en les reunions, 
i fent-lo servir a les nostres festivitats.

La recepta guanyadora serà compar-
tida amb tots els forns artesans de 
Moncada, vol dir que podreu trobar la 

Barbereta a qualsevol forn. Per part 
de l´Ajuntament hem protegit la marca 
comercial perque no puga ser utilitzada 
sense fer referència a Moncada.

Durant els dies previs a la festivitat de 
Santa Bàrbara podreu provar la Bar-
bereta als nostres forns, també a una 
carpa que situarem a la esplanada de 
l´ermita el dia de Santa Bàrbara.

Volem agraïr l´esforç i dedicació dels 
forns participants en este projecte, i 
l´implicació de tots i totes a haver tret 
en davant un dolç tipic per al nostre po-
ble. El futur està per escriure´s i ens 
dirà si aquella Barbereta finalment fa 
història.
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Cuando en 1967 Antonio Blay, arropado por un 
grupo de entusiastas jóvenes de Moncada, entre 
ellos Fernando Albiach. Iniciaron la andadura 
del deporte de la canasta en nuestra ciudad, 
pocos podían imaginar la trayectoria tanto 
deportiva como social que el Club Baloncesto 
Moncada ha significado en la vida de varias 
generaciones de moncadenses. 

Por este motivo, el Comité Organizador del 50 Aniversario del 
Club Baloncesto Moncada, está trabajando con el fin de pro-
gramar diversos actos conmemorativos. Eventos tratados con 
el máximo de cariño y respeto. Porque estamos celebrando 
parte de nuestra vida.

En el mes de mayo tuvo lugar la gran cena de reencuentro con 
la asistencia de más de 450 personas vinculadas con el CBM. 
El pasado 6 de julio y con la presencia de representantes po-
líticos de todas las Instituciones valencianas, Corporación 
municipal, asociaciones, agrupaciones y clubes de Moncada, 

representantes empresariales locales y amigos y familiares 
se celebró el Acto Oficial de Presentación del 50 Aniversario.

Durante estas Fiestas Patronales se procederá a la presen-
tación de los equipos que formaran el Club durante la tem-
porada 2017-20178. Acto lleno de sorpresas y que haremos 
participes a todos nuestros vecinos. También se organizará 
un magnifico torneo de Fiestas, digno de la celebración.

En la celebración del 50 Aniversario, tendrá cabida la forma-
ción, la educación y el debate. Tres son la conferencias pro-
gramadas. “Hábitos saludables en el deporte”, “Influencia 
de los padres sobre los hábitos deportivos de sus hijos” y “El 
deporte como un fenómeno de carácter social, intelectual, 
educativo, y saludable”. Impartidas por profesionales de la 
materia y abiertas a la participación ciudadana. 

Tendremos un gran momento para el recuerdo de todos aque-
llos que formaron parte de la gran familia que es el CBM. Con 
la colaboración del Ayuntamiento de Moncada plantaremos 
un preciso olivo en menoría de todos ellos. 

Pero no todo acabara aquí, seguimos trabajando para poder 
obtener fuentes de financiación que permitan desarrollar 
más actos conmemorativos y que promuevan la participación 
de todos los vecinos de Moncada. 

JO SÓC 50.
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El Club Billar Moncada ha 
vuelto a escribir con letras de 
Oro otra gran página para la 
historia de nuestro deporte. 
La temporada 2016/2017 ha 
sido una campaña inolvidable, 
plagada de éxitos, no solo a 
nivel local y regional, sino 
también a escala nacional e 
internacional. Sus jugadores 
son conocidos en todo el 
mundo, han brillado con 
luz propia y sus éxitos han 
traspasado nuestras fronteras.

Carlos Anguita se proclamó campeón 
de España sub 21 a tres bandas el pasa-
do mes de enero en el CAR Infanta Cris-
tina de Murcia. El joven talento ratificó, 
tres meses después, su destreza y pro-
gresión en la ciudad alemana de Bran-
denburgo donde se proclamó campeón 
de Europa junior. Un título continental, 
que ya es el segundo conquistado por 
un jugador del Club Billar Montcada. 
Carlos derrotó en la final al francés 
Adrian Tachoire, nada menos que un 
campeón del mundo de la categoría.

Hablando de talento, David Martínez ha 
vuelto a sorprender a propios y extraños 
en otro año memorable. Subió al podio 
en el campeonato de Europa Absoluto 
de tres bandas para recibir la medalla 
de Bronce. Un metal muy caro como lo 
demuestra que en 84 años en el campe-
onato absoluto del viejo continente, Da-
vid ha sido el sexto medallista español 
en la historia. En esta ocasión compar-
tió la gloria con jugadores de la talla del 
italiano Marco Zanetti, el belga Frederic 
Caudron y el holandés Dick Jaspers.

Pero el “Tigre” de Montcada, como 
ya es conocido urbe et orbi, hizo más 
amistad, si cabe, con el éxito. El pasado 
mes de junio se proclamó campeón de 

España Absoluto de tres bandas en La 
Coruña, evento que contó con la parti-
cipación de más de un centenar de as-
pirantes. David derrotó en la gran final 
al actual campeón del mundo y número 
uno del ranking mundial, el campeo-
nísimo español Daniel Sánchez.

Para acrecentar su ya impresionante 
currículum, David añadió una medalla 
de Plata de sub-campeón de España 
por equipos a tres bandas como com-
ponente del club Casino de Cartagena.

Pero los éxitos individuales no han 
sido los únicos, pues por equipos, el 
Club Billar Montcada se ha proclama-
do campeón Absoluto de la Comunidad 
Valenciana por segunda vez en su histo-
ria. Encuadrado en la División de Honor 
lideró la liga regular en su grupo y más 
tarde, venció en la fase final a equipos 
históricos de nuestra Comunidad como 
el Club Billar Valencia, Alicante Billar 
Club y el Club Billar de Castalla.

Y como el deporte está lleno de metas, la 
próxima es la Liga Nacional por equipos 
en la que el Club Billar Montcada debu-
tará la próxima temporada en Segunda 
División, a buen seguro con indudable 
éxito, ya que de ilusión y ganas andan so-
brados todos sus componentes.

Club Billar Moncada
Autor: Juan Fraile
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Un anys més, aprofitant la finestra que suposa 
el llibre de festes de Moncada, el CLUB PILOTA 
VALENCIANA fa balanç del desenrotllament 
del projecte reiniciat ara fa tot just dos anys.

L’activitat del C. P. V. ha estat centrada en dos aspectes ben 
diferenciats: d’una banda en la consolidació i, en algunes 
competicions amateurs, ampliació del nombre d’equips par-
ticipants i, d’altra banda en la creació de l’ESCOLA municipal 
de pilota valenciana.

L’activitat del Club la comencem informant dels resultats del 
Campionat d’Estiu de l’any 2016. Els nostres equips CPV Mon-
cada A i B arribaren a la final que es va jugar al Trinquet de 
Torrent amb els següents resultats: 

Dissabte 30 de juliol CPTrinquet de Torrent B 45 
CPV Moncada A 60 (2a categoria).
Diumenge 31 de juliol CP Trinquet de Torrent D 25 
CPV Moncada A 60 (3a categoria).

Al llarg de la temporada 2016-17, el CPV ha participat en totes 
les competicions que ha organitzat la FPV:

Escala i corda Galotxa en trinquet Individual d’Escala i Corda
Frontó Escala i corda, trofeu d’estiu.

De totes les competicions volem destacar els resultats que 
s’han obtingut en la competició d’Escala i Corda. Després 
d’una lliga molt competida, els nostres equips de 1ª, 2a i 
4a categoria passaren a disputar quarts, on va ser eliminat 
l’equip de 4a, i semifinals, on va ser eliminat l’equip de 2a. 
El nostre equip de 1a categoria (Martí I, Juanjo, Salva i Jo-
sep) jugaren la final en el trinquet Eusebio de Sueca quedant 
subcampions enfront de l’equip d’Alfara de la Baronia (25-60). 

A hores d’escriure aquest article estem immersos en les se-
mifinals d’Escala i Corda d’Estiu amb tres equips en semifi-
nals.

La Junta Directiva aprofita per agrair als jugadores i jugadora, 
el treball sacrificat i les ganes de promocionar l’esport i de-
fensar el nom de la ciutat en totes les competicions i en totes 
les categories.

L’altra activitat destacable del CPV de Moncada ha sigut la 
promoció del joc de la pilota entre els escolars de Moncada i 
la creació de l’Escola municipal de Pilota Valenciana, adscrita 
a la FEM.

A partir del mes d’octubre de 2016, diversos membres de la 
Junta Directiva, hem concertat visites als diferents centres 
educatius de la ciutat, tant de Primària com d’ESO i hem im-
partit uns tallers de pilota valenciana, en alguns casos en el 
mateix pati de l’escola, amb la finalitat de difondre l’esport i 
aconseguir alumnes que permeteren iniciar l’escola.

A més i, gràcies a la bona disposició dels responsables de la 
DT d’Esports de Conselleria, hem pogut aconseguir que els 
nostres xiquets i xiquetes pogueren visitar al Trinquet de la 
Ciutat de la Pilota i poder fer diferents jornades de pràctica 
del nostre esport.

Pel Trinquet de la Ciutat de la Pilota han passat més de 400 
alumnes de Primària i ESO i, gràcies a aquesta promoció, 
hem pogut començar l’Escola Municipal, amb l’ajuda i sub-
venció de la Fundació Esportiva Municipal.

Els i les alumnes de l’escola que, al final de curs ja arribaven 
a 15 alumnes, han pogut fer entrenaments dimarts i dijous, 
de manera regular i, els dissabtes fer xicotetes competicions 
entre ells.

Els nostres alumnes estan donats d’alta en la Conselleria 
d’Educació i Esports i compten amb la seua llicència de com-
petició i assegurança esportiva.

Amb al finalitat d’estimular i facilitar la competició entre es-
coles, hem pogut contactar amb escoles pròximes a la nostra 
ciutat i començar a establir jornades de convivència. Durant 
el mes de juny n’hem realitzat dos amb l’Escola de Pilota d’Al-
fara. 

Un Club en marxa i una escola 
que ens anima
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Per tot el treball realitzat i el progrés de la nostra escola i 
els èxits esportius dels nostres equips amateurs, en la Gala 
de l’Esport celebrada el mes de maig passat, l’Ajuntament de 
Moncada tingué a bé concedir-li al CPV de Moncada un reco-
neixement a la promoció de la pilota. Va recollir el premi el 
president del club, Vicente Salvador Simó Bueno.

Per al proper curs, a més d’augmentar el nombre d’alumnes, 
volem participar de les competicions que s’organitzen entre el 
pobles de la Mancomunitat del Carraixet a nivell de promoció 
en edat escolar.

La Junta Directiva convida a totes aquelles persones interes-
sades en la promoció de la pilota i que puga aportar idees, a 
sumar-se al projecte i agraeix a tots els nostres socis i col·la-
boradors la seua aportació.

La pilota forma part del nostre patrimoni i l’hem de protegir 
entre totes i tots.

CAVALLERS, I SENYORES (ací cabem totes i tots), VA DE BO!  

 
Final a Suècia

 
Campions i Subcampions EiC 
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Visita IES “Tierno Galván”

 

Visita “José María Oltra”

 
Visita “ESO Sant Jaume Apòstol”

 
Visita “Sant Jaume Apòstol” Primària

 
Visita “Sant Jaume Apòstol” Primària

 
Gala de l’esport
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ODA 
AL ÁRBOL

¡Ay árbol, amigo mío!
Cuántas cosas te debemos
Muchas alegrías nos das
Y poco lo agradecemos

Con el calor nos das sombra
Humedeces el terreno
En primavera das flor

Seguida del fruto bueno
Haces que nos llueva más
Es lo que todos queremos
A mí me da mucha pena

Que quemen el bosque nuestro
Porque con él se me queman

Parte de mis sentimientos
Yo recuerdo que de niño

El monte llegaba al pueblo
Había muchas encinas

Tomillo, también romeros
Donde pasabas la mano

Y te daban olor bueno
Tampoco quiero olvidar
El pino mediterráneo

Que ofrece buenos piñones
Y a la hora de los fogones

Utiliza el cocinero
¡Ay árbol, amigo mío

Cuánto te echaré de menos!
Quiero lanzar un recuerdo

Al esparto y la retama
Aunque amargan un montón

Bien adornan el terreno
Que nunca desaparezcan

El pino ni la carrasca
Ni el tomillo ni el romero
Que también desaparecen
Muchos animales buenos

¡Ay árbol, amigo mío
Cuánto te echaré de menos!

Si no tengo tu presencia
El mundo parece muerto

Boni Nueda / Alumno Escuela 
Adultos EPA Moncada

Edita: Ajuntament de Moncada
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Obres Municipals 
Ajuntament de Moncada
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