
Regidoria de Festes

Moncada en festes
29 d’agost al 

15 de setembre
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Estimats veïns i veïnes de Moncada,

Ja estan ací les nostres Festes 
Patronals!

Tinc una alegria immensa de poder 
dirigir-me novament a tots vosaltres 
en aquests dies tan especials. Uns 
dies plens de cultura, festa i alegria.

Sens dubte, durant estes setmanes, 
la ciutat de Moncada pren una altra 
dimensió: cada plaça, cada carrer 
i cada racó es converteixen en el 
lloc perfecte on retrobar-nos amb 
els nostres amics i familiars. El lloc 
perfecte on, diferents generacions, 
compartim les nostres millors 
experiències.

Tenim el privilegi de disfrutar 
d’un programa de festes carregat 
d’activitats per a totes les edats i 
gustos. Concerts, sopars populars, 
jocs infantils, exposicions, 
cavalcades, focs artificials, cinema 
d’estiu, balls, monòlegs, etc. Una 
infinitat de varietats en els quals 
viure moments únics.

Des del nou equip de govern 
de l’Ajuntament de Moncada 
volem mostrar el nostre profund 
agraïment a tota la població 
pel suport rebut en les recents 
eleccions. Mantenim el ferm 
objectiu de continuar treballant des 
de la proximitat, a peu de carrer, 
escoltant totes les veus i treballant 
en favor de totes i tots els veïns 
de Moncada. Continuarem posant 
en valor tota la riquesa cultural i 
festiva que ens van ensenyar les 
nostres generacions anteriors.

Per descomptat, vull agrair a totes 
les associacions, clavaries, entitats 

col·laboradores, treballadors de 
l’Ajuntament i regidors de l’equip 
de govern que heu treballat i, 
continueu fent-ho, a dur a terme 
les festes de 2019. Sou els artífexs 
d’este gran programa d’actes 
organitzat amb toda la il·lusió, 
esforç i molta dedicació.

També vull reconéixer la gran 
labor que realitza la Policia Local, 
Protecció Civil de Moncada 
i voluntaris. La seguretat i 
tranquil·litat que aporteu a tots els 
ciutadans és primordial.

Vull aprofitar per a recordar 
que des de l’Ajuntament 
continuem treballant en favor del 
comportament igualitari i que, 
des de l’actual equip de govern, 

sempre estarem en contra de 
qualsevol comportament sexista 
que coarte el dret o intimitat 
de qualsevol persona. De nou, 
durant estes festes s’instal·laran 
“Punts Violeta” en els actes més 
multitudinaris. No dubteu a fer ús 
d’ells si teniu qualsevol incident 
o necessiteu informació sobre 
este tema. #NoÉsNo

Per a acabar, desitge que isqueu 
als carrers i disfruteu d’estos 
dies d’estiu, que visqueu cada 
moment amb respecte i pluralitat. 
Que compartiu les vostres majors 
il·lusions i que cada acte festiu 
siga únic i irrepetible.

Bones Festes!

Saluda Alcaldessa de Moncada,
Amparo Orts Albiach
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Saluda Concejal de Fiestas
Martín Pérez Aranda

Estimados moncadenses,

Por fin llega nuestra semana 
grande, la semana de todos los 
vecinos y vecinas de Moncada. 
Durante estos días,  las calles 
del municipio se engalanan para 
disfrutar de actividades y actos 
festivos que desprenden gran 
tradición y devoción.

Como concejal de Fiestas, estas 
fechas suponen, una vez más, 
un reto muy especial en el que 
el trabajo de un gran número de 
personas se ve reflejado en un 
extraordinario calendario festivo.

La inauguración de los chiringuitos, 
la presentación de la Reina y la 
Corte de Honor, el correfocs, la 
noche del embutido, la Cabalgata 
de la Alegría, las Paellas, los 
conciertos y festivales musicales, 
las solemnes procesiones en honor 
a Sant Jaume, a Santa Bárbara, a 
la Virgen de los Desamparados... 
cada uno de los actos previstos 
contiene la esencia de nuestras 
costumbres. Espero que disfrutéis 
cada uno de ellos con la misma 
ilusión y alegría con la que han 
sido programados. 

Mi deseo es que viváis unas 
semanas únicas, teniendo 
presente la responsabilidad y 
la convivencia con nuestros 
vecinos, respetando los horarios 
de descanso y cuidando el medio 
urbano. Por supuesto, agradecer la 
comprensión de todos los vecinos 
por las molestias que se puedan 
ocasionar en estos días, pues el 

ambiente en la calle varía al del 
resto del año.

Quiero agradecer también a todos 
los que, con su implicación y 
participación, han dado forma a 
estos festejos: trabajadores del 
Ayuntamiento, clavarías, entidades 
colaboradoras, asociaciones y 
colectivos de Moncada, comercios, 
Policía Local de Moncada, Guardia 
Civil, Protección Civil y voluntarios. 
Todos hacéis posible que las 
Fiestas de Moncada se superen 
cada año, y quiero reconocer 
vuestro compromiso con el 
municipio.

No puedo olvidar a la Reina, Paula 
Linares y a su Corte de Honor, 
Neus Castelló, Paula Lázaro y Celia 
Simarro. Os espera un año lleno de 
grandes experiencias y emociones. 
Vivid cada momento como si fuera 
el último. Estoy seguro de que vais 
a ser unas grandes representantes 
de nuestras fiestas.

Para acabar, quiero invitar a todos 
los vecinos y vecinas a participar 
y disfrutar de todos los actos, en 
igualdad y tolerancia. Nos vemos 
en la calle.

¡Felices Fiestas 2019!
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PAULA LINARES FERNÁNDEZ
(Presentada per la Clavaria de San Miguel)

¿A qué te dedicas? ¿Qué te gustaría 
ser en el futuro? Tengo 19 años. Nací 
en Valencia. Estoy estudiando un grado 
medio de Administración y Gestión de 
Empresas con mi amiga Celia. En un fu-
turo me gustaría trabajar de lo que estoy 
estudiando.

¿Cómo te definirías? Soy una chica ale-
gre y muy simpática, muy amiga de mis 
amigos, aunque tengo mi carácter y soy 
un poco tímida.

¿Por qué te presentaste? Me presenté 
porque a mí y a mi familia nos hacía mu-
cha ilusión, y es una experiencia única e 
inolvidable que solo se vive una vez. Este 
año espero vivir la experiencia con mucha 
ilusión y muchas ganas, pasarlo muy bien 
con mis compañeras y estar a la altura 
como representante de Moncada.

¿Qué es lo que más te gusta de las 
fiestas? Cada momento tiene algo espe-

cial pero hay unos que me gustan más 
que otros como por ejemplo las procesio-
nes y el ambiente que se crea en Monca-
da tanto por la gente como por los actos 
de nuestras fiestas.

¿Qué vínculo tienes con el pueblo? Lle-
vo viviendo aquí desde que nací porque 
mí padre es de Moncada y  llevo viviendo 
las fiestas desde pequeña como ciudada-
na y ahora tengo la oportunidad de vivir-
las como reina del pueblo.

REINA I DAMES D’HONOR
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CELIA SIMARRO RIBERA
(Presentada por la Clavaria Virgen de los 
Desamparados)

NEUS CASTELLÓ 
BLÁZQUEZ
(Presentada por la Comisión de Peñas Taurinas)
¿A qué te dedicas? ¿Qué te gustaría ser en el futuro? 
Tengo 15 años, he nacido en Valencia y voy a empezar a 
estudiar 4º de la ESO. en un futuro me gustaría dedicarme 
a la caracterización y todo lo que tenga que ver con el ma-
quillaje y el cine.

¿Cómo te definirías? Soy una persona alegre, a veces muy 
cabezona pero muy sociable a la hora de relacionarme con 
la gente. Me gusta conocer gente nueva y hacer cosas nue-
vas.

¿Por qué te presentaste? Desde pequeñita siempre he 
querido ser una de ellas (Dama) y este año me han dado la 
oportunidad y no voy a desperdiciarla. Espero que sea un 
año único, lleno de ilusiones y sueños por cumplir.

¿Qué es lo que más te gusta de las fiestas? Me gustan 
mucho los toros, las procesiones, en general, todas las ac-
tividades que se hacen por el pueblo.

¿Qué vínculo tienes con el pueblo? Vivo en Moncada, soy 
fallera de la Falla el Palmar, también participo en la Peña 
demi padre y practico boxeo en la Federación de Moncada.

¿A qué te dedicas? ¿Qué te gustaría ser en el futuro? 
Tengo 18 años, nací en Valencia y actualmente estudio Ges-
tión Administrativa en ciclos formativos San Jaime Apostol. 
No tengo muy claro a qué me gustaría dedicarme en un 
futuro pero tengo muy claro los pasos que he de seguir.

¿Cómo te definirías? Me considero una persona pequeñi-
ta pero con mucho que ofrecer a los demás, responsable, 
paciente y motivadora.

¿Por qué te presentaste? Me presenté porque pienso que 
es una manera muy bonita de representar a mi pueblo. Este 
año sé que voy a disfrutar al máximo de las fiestas junto a 
mis compañeras y a vivirlas desde dentro.

¿Qué es lo que más te gusta de las fiestas? Lo que más 
me gusta de las fiestas del pueblo es el ambiente que entre 
todosformamos, los chiringuitos y muchos más actos.

¿Qué vínculo tienes con el pueblo? Soy del pueblo de 
toda la vida y desde pequeñita me ha llamado la atención el 
tema de la reina y su corte. 

REINA I DAMES D’HONOR
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PAULA LÁZARO ROS
(Presentada por la Junta Local Fallera)

¿A qué te dedicas? ¿Qué te gustaría ser en el futuro? 
Tengo 15 años, soy de Moncada de nacimiento y estoy es-
tudiando 4º de ESO. Me gustaría estudiar derecho y luego 
seguir  hasta fiscal.

¿Cómo te definirías? Me considero una persona muy sin-
cera, abierta, risueña pero a la vez soy seria y responsable.

¿Por qué te presentaste? Desde que era pequeña he visto 
chicas que conocía ser damas y reinas y paramí siempre ha 
sido un sueño. Por eso este año, que he tenido la oportuni-
dad de presentarme, lo he hecho. Espero que este año sea 
inolvidable lleno de emoción, nervios, sonrisas y sobre todo 
crear un vínculo con mis compañeras con las que voy a pasar 
este año.

¿Qué es lo que más te gusta de las fiestas? Sin duda, la 
Presentación. La cabalgata es algo que siempre me ha gus-
tado, las procesiones y la noche de las paellas

¿Qué vínculo tienes con el pueblo? Soy de Moncada de 
toda la vida, soy fallera mayor infantil 2019 de la falla El Pal-
mar.

REINA I DAMES D’HONOR
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PATRIMONI, 
HISTÒRIA I 

CULTURA
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EL SERVEI D’ESPAIS MUSEOGRÀFICS DE 
MONCADA EN LA PÀGINA WEB MUNICIPAL

El Servei d’Espais Museogràfics de Moncada és un instrument 
de gestió patrimonial creat en l’any
2016 (Acord de la Junta de Govern Local de 28 de juliol de 
2016) pel qual el Museu Arqueològic Municipal de Moncada 
(en funcionament des de l’any 1999) assumeix les tasques 
relacionades amb tot el que fa referència al patrimoni històric 
moncadí (museïtzat o en procés de museïtzació), fonamentalment 
les de control, conservació i divulgació.
D’acord amb aquesta idea genèrica i per donar visibilitat al 
servei, recentment s’ha renovat i actualitzat els seus continguts 
dins de la pàgina web municipal. Una volta s’obri la pàgina web 
municipal, http://www.moncada.es/, es pot veure una pestanya 
en la que s’hi allotgen tots els serveis municipals. Prement-li, 
s’obri una finestra que ens porta als 21 serveis que per ara 
tenim en funcionament.

Pàgina web municipal (esquerra) amb indicació d’entrada als serveis. A la dreta, 
les icones dels serveis

Clicant sobre la icona d’Espais Museogràfics s’obri una nova 
finestra on trobareu en la columna central una breu explicació 
del que és el servei, el programa de visites guiades al jaciment 
ibèric d’El Tòs Pelat i les dades per contactar amb el Museu 
Arqueològic-Servei d’Espais Museogràfics; en la columna de 
l’esquerra algunes imatges sobre el patrimoni històric monca-
dí i en la columna de la dreta la relació dels cinc espais mu-
seogràfics en els quals es treballa per a la seua conservació i 
divulgació: el Museu Arqueològic Municipal de Moncada, el ja-
ciment ibèric d’El Tòs Pelat, el Camí ibèric dels Fornets, la Casa 
andalusina del Ravalet i la Fàbrica de Seda de Moncada. Tam-

Pàgina d’Espais Museogràfics

bé trobareu altres dues pestanyes, una relacionada amb el pa-
trimoni natural moncadí i la darrera que fa referència a “altres 
recursos”, concretament a la col·lecció de Quaderns d’Història 
del Museu Arqueològic Municipal. Quaderns dels quals han es-
tat editats els dos primers números amb una subvenció de la 
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.

Pàgina del Museu Arqueològic Municipal

Què és un Museu?
Segons la definició genèrica de l’ICOM (International Council Of 
Museums), els museus són: “espais públics, físics i/o virtuals, 
permanents, sense finalitat de lucro, al servei de la societat i 
el seu desenvolupament, que s’ocupen de l’adquisició, con-
servació, investigació, comunicació i exposició de testimonis 
materials i immaterials dels éssers humans i el seu ambient, 
que propicien experiències amb fins d’estudi, educació, creació, 
gaudiment i reflexió per part dels visitants”. Definició amb la 
qual estem molt d’acord i a la que el Museu Arqueològic Munici-
pal de Moncada s’adapta molt bé però amb algunes limitacions.

Museu Arqueològic Municipal de Moncada
El MAMM està situat al carrer Major núm. 35 i comparteix amb 
la biblioteca municipal i la OMIC, l’edifici de l’antic ajuntament. 
Enguany complirà 20 anys des del seu reconeixement com a 
col·lecció museogràfica per l’any 1999 (posteriorment, en 2011, 
es va reconéixer com a museu). A la nova pàgina d’Espais Mu-
seogràfics trobareu abundant informació sobre les dues sales 
permanents, sobre els materials que es custodien, els projectes 
en els quals es treballa, els serveis que ofereix i fins i tot els 
enllaços per poder llegir articles relacionats amb el museu.
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El Tòs Pelat 
Altra entrada molt interessant que trobareu en la columna de la 
dreta de la pàgina és la que fa referència al jaciment ibèric d’El 
Tòs Pelat, fins ara de propietat privada. En la columna central hi 
ha una àmplia descripció del jaciment arqueològic més impor-
tant de la comarca de l’Horta. A més a més, en les columnes 
laterals hi ha connectors a enllaços a vídeos on es pot observar 
tant el procés d’excavació com el resultat de les intervenci-
ons de consolidació (2009 i 2017): https://www.youtube.com/
watch?v=dk2bqXPihVI, https://www.youtube.com/watch?v=d-
mo5CoT-qg8 i diversos articles d’investigació relacionats amb 
el jaciment, etc.

Pàgina d’entrada al jaciment ibèric d’El Tòs Pelat

Camí dels Fornets
El tercer recurs o espai museogràfic destacable és el Camí dels 
Fornets (espai públic). Aquest jaciment especial, doncs és un 
camí antic, s’ha museïtzat molt parcialment, a penes uns 40 m. 
A la pàgina trobareu abundant informació sobre aquest camí 
preromà que ja donàrem a conéixer fa nou anys al Llibre de 
Festes de 2013. I com al cas anterior, en les columnes laterals hi 
ha connectors per poder obrir diversos documents que amplien 
la informació de la columna central.

Pàgina del jaciment ibèric d’El Camí dels Fornets

comarca, un exemple perfecte d’integració urbanística i paisat-
gística. Per fer comprensible el que hi ha al fossat arqueològic, 
s’instal·laren dues taules explicatives i s’ha editat un tríptic.
Però també a la pàgina web, en la columna central, es contextu-
alitza i descriu el jaciment i fins i tot trobareu articles relacionats 
en les columnes laterals.
El Ravalet i la seua casa andalusina (s. XII) dóna caràcter a la 
plaça i és el lloc de partida de les nombroses visites guiades per 
la ciutat de Moncada sota el patrocini del Museu Arqueològic 
Municipal de Moncada.

Pàgina del jaciment andalusí del Ravalet

Tríptic de la Casa andalusina del Ravalet
La Casa andalusina del Ravalet
Les excavacions arqueològiques efectuades entre 2006 i 2007 
en la plaça Mare Francisca de la Concepció (lloc conegut po-
pularment com el Ravalet) van traure a la llum unes runes ex-
cepcionals que associem als orígens andalusins de Moncada. 
La importància de la troballa i la relativa bona conservació va 
permetre la seua museïtzació (raó per la qual parlem d’un espai 
museogràfic de caràcter públic). Com en els casos anteriors, es-
tem parlant d’un jaciment arqueològic extraordinari i únic en la 

La Fàbrica de la Seda de Moncada
Espai museogràfic de propietat municipal (no reconegut fins ara com 
museu per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esports) 
localitzat al carrer Ramón de V illarroya núm. 15. Són instal·lacions 
fabrils que remunten els seus orígens a mitjans del segle XIX. És un 
patrimoni industrial únic a la comarca i fins i tot al territori valencià.
Passà a mans públiques a finals de l’any 2013 a través d’una 
permuta. En desembre de 2016 el Servei d’Espais Museogràfics, 
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és a dir, el Museu Arqueològic Municipal, es farà càrrec del seu 
manteniment i dels treballs d’equipament i conservació preven-
tiva. És per tant, l’element patrimonial més nou en el qual es 
treballa per la seua conservació i reconeixement.
Pel que fa a la història de la fàbrica, trobareu àmplia informació 
a la columna central de la pàgina corresponent i en els enllaços 
a vídeos i articles que hi ha a les columnes laterals.
Actualment sols s’atenen visites concertades.

Pàgina de la Fàbrica de la Seda

Tríptic de la Fàbrica de la Seda de Moncada

A la pàgina d’Espais Museogràfics hem dedicat una finestra 
al tema i trobareu informació de l’ecosistema agrícola que és 
l’Horta, de la muntanya o secà (Tòs Pelat-V inyetes) i del barranc 
de Carraixet. Són paisatges diversos i de gran interés eductiu on 
cal cuidar i conservar la seua varietat de flora i fauna.

Finestra sobre el patrimoni natural

Altres recursos: Els Quaderns d’Història
El dia 2 desembre de 2018 amb motiu de les II Jornades de Portes 
Obertes al Tòs Pelat es va pronunciar una conferència al Saló de 
Plens de l’Ajuntament de Moncada que titulàrem: “Projecte bibli-
ogràfic, Col·lecció de Quaderns d’Història del Museu Arqueològic 
Municipal de Moncada”. Va ser la presentació d’un projecte en el 
qual s’havia treballat al llarg de l’any i que pràcticament ja estava 
a punt de ser materialitzat. De fet, teníem en impremta dos dels 
quaderns anunciats. El núm. 1. La fàbrica de la seda de Moncada. 
Un espai museogràfic singular i el núm. 2, La Moncada islàmica. 
Els orígens d’una ciutat. Són quaderns que s’editen actualment 
en les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana (valencià 
i castellà) per a més endavant fer-ho en anglés i francés. Tenen 
30 i 38 pàgines respectivament el que es fa molt fàcil de llegir.
El contingut i característiques dels quaderns s’explica en la co-
lumna central de la pàgina. De forma resumida direm que són 
treballs que tracten temes diversos, des d’arqueologia o història, 
etnografia i medi natural. S’editen en format de breus monogra-
fies que a la vegada són rigorosament científiques i divulgatives.
En definitiva, és una col·lecció que naix com un material bàsic 
i molt assequible per donar a conéixer la història i el patrimoni 
cultural de la ciutat de Moncada. Aquests materials, Els Qua-
derns d’Història, estan a disposició de tots els ciutadans de for-
ma gratuïta al Museu Arqueològic Municipal de Moncada i tam-
bé a la pàgina d’Altres Recursos simplement clicant de sobre.

Pàgina d’Altres Recursos

Agraïments
Aquesta nova pàgina del servei d’Espais Museogràfics ha estat allot-
jada dins de la pàgina web municipal gràcies al bon treball i la gran 
implicació amb el patrimoni històric del periodista Luis Estarlich men-
tre ha estat ocupant el servei de premsa de l’Ajuntament de Moncada.

Autor
Josep M. Burriel Alberich (Arqueòleg municipal i Coordinador d’Es-
pais Museogràfics de Moncada). Moncada, 27 de juliol de 2019.

Patrimoni natural
Si bé del patrimoni històric tots som més o menys conscients, 
i hem sentit parlar alguna vegada, per exemple, del jaciment 
ibèric d’El Tòs Pelat, no passa el mateix amb el ric patrimoni 
natural moncadí. L’any passat 2018, al Llibre de Festes vam in-
tentar cridar l’atenció dels ciutadans sobre aquest tema parlant 
de dos paratges moncadins poc coneguts des del punt de vista 
botànic i paisatgístic: Les V inyetes-El Tòs Pelat i el Barranc de 
Carraixet. Espais físics de gran interés i vàlua mediambiental 
que cal conéixer, conservar, protegir i estudiar.
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1º INTRODUCCIÓN:
Es en la segunda mitad del siglo XVIII 
cuándo la burguesía y la nobleza valen-
ciana empieza a verse atraída por las 
magníficas posibilidades que para el ve-
raneo ofrecían los pueblos de la L´Horta 
Nord de Valencia como Burjassot, Gode-
lla, Rocafort y, como no, Moncada.
Estas poblaciones ofrecían a esas fami-
lias adineradas disfrutar de las mejores 
condiciones para el descanso estival, ale-
jadas, pero a la vez cerca, de la agitada 
vida de una capital como era, en aquella 
época, Valencia. La proximidad a la capi-
tal posibilitó la vida en el campo, pero sin 
perder el contacto con aquella.
En este contexto, se empiezan a levantar 
en estos pueblos casas señoriales que 
familias de elevado poder adquisitivo, 
habitarían en los calurosos veranos va-
lencianos.
Este fenómeno, con carácter de moda, 
lo explica perfectamente José Martínez 
Aloy, en su obra dentro de la “Geografía 
General del Reino de Valencia” (*): 
“……….En 26 de agosto de 1750 dic-
tó Fernando VI de Castilla un reglamento 
para la orden de Montesa, en virtud del 
cual quedaron extinguidos varios em-
pleos, entre ellos los de capitán y baile de 
Montcada. La soberana disposición libró 
a este pueblo de las últimas manifesta-
ciones de su origen feudal, y merced a tal 
circunstancia, se decidieron a levantar 
en él suntuosas casas de recreo mu-
chos de ellos propietarios territoriales 
de su término, que eran, en su mayor 
parte, individuos calificados de la no-
bleza valenciana, reacios a sentar sus 
moradas bajo la férula de otro señor que 
no fuera el Rey.
Los condes-marqueses de Albaida y de 
San José, poseedores del vínculo de Gi-
ner; los condes de Rótova, por los Faus, 
un bello palacio, flanqueado por dos to-
rres, en el típico Rabalet; los marqueses 
de Almunia……………Montcada fue 
por eso, durante el siglo XVIII, una 
estación veraniega muy importante, 
compuesta por gente aristócrata y 
distinguida”.

Y refiriéndose este autor ya al siglo XIX: 
“Las dos guerras civiles que en la an-
terior centuria pesaron sobre esta re-
gión……….. fueron causa de que las 
familias acomodadas abandonasen sus 
casas de recreo, cerrando sus puertas y 
ventanas indefinidamente. Y cuando una 
era de paz iniciada por la restauración 
dinástica consintió gozar con tranqui-
lidad de la vida lugareña, las cosas ha-
bían cambiado……………………..los 
pueblos inmediatos a Montcada, como 
Godella, Rocafort y Bétera, ofrecían sitios 
más pintorescos, y aún más económicas, 
para construir hoteles a estilo de Francia, 
de Suiza y de Inglaterra, y a ellos se han 
rendido la voluble moda. Por eso, Mont-
cada, con ser una villa grande, culta y 
provista de comodidades, no es hoy, 
como ayer, un centro predilecto de la 
sociedad valenciana…..”
Casi todas estas casas señoriales de 
Moncada han desaparecido; quedan-
do una pequeña muestra que, aún hoy, 
pueden ser admiradas. Tal es el caso 
del palacio de los condes de Rótova, hoy 
sede del ayuntamiento moncadense, o la 

“Finca Roja” de los Gavarrots, por citar 
algunos ejemplos.
La moda de veranear en los pueblos de 
L´Horta Nord renace a finales del XIX, 
siendo los pueblos preferidos por las fa-
milias acaudalas los de Burjassot, Gode-
lla, Rocafort y Bétera, quedando Moncada 
casi descolgada de esta tendencia.
Un hecho especial contribuyó claramente 
a que se diera de nuevo la moda de vera-
near en estos pueblos, y no es otra que la 
entrada en servicio de la línea ferroviaria 
del popular “Trenet” entre Marchalenes y 
Bétera, cuya inauguración tuvo lugar en 
agosto de 1891.
Con este nuevo, por entonces, medio de 
transporte, se pasó de la lentos y pesados 
desplazamientos en tartanas y coches de 
caballos a poder realizar los viajes hacia 
esos pueblos con un medio más rápido y 
cómodo. El ferrocarril hizo que la peque-
ña distancia que separa Valencia de estas 
poblaciones se percibiera como mucho 
más pequeña.
He aquí un párrafo de una crónica que se 
publicó en el diario <<Las Provincias>>, 
con motivo de la entrada en servicio de la 
línea ferroviaria, que sirve para corrobo-
rar lo dicho 
“ …………¡Por fin, ha llegado el día! 
-¡Ya tenemos ferro-carril! ¡Mentira pare-
ce! Estas eran las exclamaciones que se 
oían en aquel complacidísimo concurso, 
lo mismo entre la gente del pueblo, que 
entre las familias veraneantes, para 
quienes es una verdadera delicia la 
comodidad y prontitud de esta nueva 
comunicación….”. 
No obstante, algunos miembros de la bur-
guesía valenciana y personas acaudaladas 
de la capital eligen Moncada para esta-
blecer allí sus residencias de verano entre 
finales del siglo XIX y primeros años del XX. 
Tal es el caso de dos casas que aún hoy 
existen dentro del casco urbano de Mon-
cada: 
- La Villa Doloretes, situada en el nº 7 
de la calle Isabel la Católica. Esta casa fue 
construida en los primeros años del siglo 
XX, perteneciendo en algún momento a 
Desamparados Trénor Palavicino.

UN INSIGNE VERANEANTE EN MONCADA: EL 
CÓNSUL SUECO HARALDO DAHLANDER

Autor: Arturo Xerri Juan

(*) “Geografía General del Reino de Valencia»: Obra en cinco tomos, publicados entre en 1919 y 1927, y en la que participó José Martínez Aloy, añadiendo los con-

tenidos referidos a la provincia de Valencia. 

Fachada principal de la denominada “Finca Roja” o 
de los Gavarrots (siglo XVIII)
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- La casa del escultor José María 
Ponsoda Bravo (conocida popularmente 
como “Casa de Ponsoda”), situada en el 
nº 3 de la plaza de Madre Francisca de la 
Concepción, fue construida, igualmente, a 
principios del siglo XX. 
Otras casas de esta misma época no han 
llegado a nuestros días. Tal es el caso de 
la villa que nuestro protagonista, el cón-
sul sueco Haraldo J. Dahlander Hjertedt, 
poseía en la calle Mayor de Moncada
En las siguientes líneas hablaremos de 
este cónsul y de la casa que poseyó en 
Moncada. 
2º APUNTES BIOGRÁFICOS DE HARAL-
DO J. DAHLANDER HJERTEDT
Haraldo J. Dahlander Hjertedt nació en 
1835 en Suecia. De joven vino a vivir a 
España, concretamente a Valencia, desde 
donde ejerció  el cargo de cónsul gene-
ral de Alemania y, posteriormente, el de 
Suecia.

Contrajo matrimonio con la aristócrata 
valenciana, María de la Concepción Fran-
cés y Ros de Ursino. Del matrimonio na-
cieron tres hijos: 
- María de la Concepción Dahlander y 
Francés (*).
- María Desamparados Dahlander y 
Francés.
- Haraldo J. Dahlander y Francés (**).
Además de su actividad consular, desta-
có por ser un exitoso empresario abani-
quero, llevando a cabo la patente de un 
novedoso sistema de corte de la madera 
destinada a la fabricación de los abani-
cos.
Por su elevada posición social mantuvo 
estrechas relaciones con la nobleza y 
Burguesía, valencianas, siendo muy ad-
miradas las fiestas que organizaba en sus 
residencias de Valencia y Moncada.
Tanto es así que incluso se mencionan 
estas fiestas en la noticia referida a su 
fallecimiento, publicada por el diario “La 
Correspondencia de Valencia” en su edi-
ción del 2 de julio de 1916:

<<NECROLOGÍA>>
Al medio día de hoy y fortalecido su es-
píritu con los Santos Sacramentos, ha 
pasado a mejor vida el señor Don Haral-
do Dahlander, cónsul de Suecia en Va-
lencia y padre político de nuestros muy 
estimados amigos don Amalio Gimeno, 
ministro de Estado, y don Rafael Pas-
tor, Rector de la Universidad de Valen-
cia…………………………….Durante 
muchos años fue cónsul de Alemania en 
Valencia……………………Aún habrá 
muchos en Valencia que recuerden 
con dulce melancolía las hermosas 
fiestas que en sus casas de Valencia 
y Moncada, daban los señores Dahlan-
der-Francés  (*) y la amable hospitalidad 
que a sus amigos dispensaban, haciendo 
agradabilísimas aquellas inolvidables re-
uniones”.
Otro ejemplo de sus relaciones sociales lo 
encontramos en la crónica del diario “Las 
Provincias”, publicada el 6 de agosto de 
1891, en la que se describe el viaje pre-
vio a la inauguración del nuevo ferrocarril 
económico de vía estrecha, bautizado po-
pularmente con el nombre del “Trenet” de 
Bétera: 
 “……………………………….Tal es 
el nuevo ferro-carril de vía estrecha que 
ayer examinó el ingeniero de la división 
del Este Sr. Camprubí, y que por la tar-
de visitó el gobernador civil, acompaña-
do de algunas distinguidas familias. La 
expedición solo tenía carácter par-
ticular…………… Un tren especial, 
compuesto de dos carruajes de primera, 
esperaba la orden de marcha. Montó en 
la máquina el ingeniero Sr. Martí, sonó el 
pito del jefe de la estación y el trén cruzó 
rápidamente todo el trayecto sin inciden-
te alguno………………….  En la esta-
ción de Moncada saludó al gobernador 
el ayuntamiento, clero y registrador de 
la Propiedad Sr. Mir, uniéndose á los 
expedicionarios la señorita Dalhander 
y su señor hermano.  En Bétera espe-
raban al trén el ayuntamiento y muchas 
de las familias que veranean en dicho 
punto.
Visitaron los excursionistas la bonita 
estación, y desde su gran terraza, ad-
miraron el hermoso paisaje que forma 
uno de los mayores encantos de Béte-
ra……………………    A las seis y 
media se dio la orden de marcha, y el trén 
volvió á recorrer el trayecto, deteniéndose 
en la estación de Moncada. Aquí espe-

raba al señor gobernador y demás perso-
nas que le acompañaban, nuestro amigo 
el Sr. Dalhander, que obsequioso siem-
pre, condujo á los expedicionarios á 
su linda morada de verano, en la cual 
ondeaban unidas. El resto de la tarde, 
que era amenísima, se pasó deliciosa-
mente en el hermoso jardín de la finca. 
En el centro del parterre se sirvieron 
pastas, dulces y helados, haciendo los 
honores de la casa, con suma distin-
ción, la señora de Dalhander y su be-
llísima hija. Y para que la Garden Party 
fuese completa y doblemente agra-
dable, Conchita, á ruego de sus ami-
gas, sentose al piano y cantó algunos 
trozos de selecta música, entre otros 
números, la delicada romanza de Me-
fistófele, de Boito, suave y tiernamente 
dicha por tan encantadora y peritisima 
aficionada. las banderas sueca y espa-
ñola.  
Llegó la noche, y con esta la hora de par-
tir. El trén esperaba, silbaba la máquina, 
y era preciso abandonar aquella morada, 
donde las horas pasaron rápida y agra-
dablemente………. llegó a Valencia 
muy cerca de las nueve, poniendo fin á 
la agradable é improvisada excursión”.
Hemos visto, pues, en esta crónica, una 
muestra de la participación del cónsul en 
la vida social valenciana, con el ofreci-
miento de su casa veraniega de Moncada 
a los componentes de la expedición via-
jera con el “Trenet”.
Unos años después, concretamente en 
1896, tal como detalla el cronista Pere-
grín Luis Llorens y Raga, Haraldo Dahlan-
der, interviene en la donación de   un 
solar para la construcción de las nuevas 
escuelas nacionales de Moncada, dona-
ción que este cronista refiere en su en-
sayo histórico titulado <<LA CIUDAD DE 
MONCADA>>, escrito en 1950:
“………………………..Para salva-
guardar el orden y seguridad personal de 
Moncada y pueblos circunvecinos, tiene 
puesto de la Guardia Civil con un Coman-
dante y seis números. La Casa-Cuartel 
está emplazada en el edificio destinado 
antiguamente a escuelas Nacionales, 
cuyo solar generosamente donó, en el 
año 1896, el Vicecónsul se Suecia y 
Noruega, señor Dahlander, según pue-
de apreciarse por dos lápidas conmemo-
rativas que se conservan en su vetusta 
fachada y que dicen así:
<< SE CONSTRUYÓ ESTE EDIFICIO EN 

Fotografía de D. Haraldo F. Dahlander Hjertedt

(*) Conchita Dahlander y Francés, hija del cónsul, llego a ser una famosa mezzosoprano, siendo su primera presentación ante el público en diciembre de 1898.
(**) Haraldo J. Dahlander y Francés, al igual que su padre, ejerció el cargo de cónsul de Suecia.
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EL AÑO 1896, HALLÁNDOSE CONSTI-
TUIDO EL AYUNTAMIENTO EN LA FORMA 
SIGUIENTE: ALCALDE, DON RAMÓN RO-
DRIGO CUÑAT; PRIMER TENIENTE, DON 
MAUNUEL PASCUAL BOSCH; SEGUNDO 
TENIENTE, DON ANDRÉS TARONCHER 
CAMPS; REGIDORES, DON ÁNGEL COLL 
ROS, DON JOSÉ MARCH NAVARRO, DON 
VICENTE RODRIGO BOSCH, DON VICENTE 
PASCUAL LLEONART, DON VICENTE MAR-
QUÉS TRENCO, DON ANTONIO LLEONART 
GRANELL, DON JOSÉ SEPULVEDA LLEO-
NART, Y SECRETARIO, DON RAMÓN MO-
LINS ALBIACH>>.
<<LA INICIATIVA DE ESTA OBRA, CONS-
TRUIDA BAJO LA DIRECCIÓN DEL AR-
QUITECTO DON JOAQUÍN Mª ARNAU, 
PARTIÓ DE DON VICENTE BONET MARTI-
NEZ, SIENDO ALCALDE. HABIENDO SIDO 
EL CONTRATISTA SU HIJO DON VICENTE 
BONET CHAPA. EL SOLAR FUE CEDIDO 
GRATUITAMENTE POR DON HARALDO J. 
DAHLANDER. A LAS GESTIONES HECHAS 
POR EL EXCMO. SR. MARQUÉS DE CÁ-
CERES HAY QUE AGRADECER EL COBRO 
DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA POR EL 
ESTADO>>”.
El tercer hijo del cónsul fue Haraldo 
Dahlander Francés, que como se ha in-
dicado anteriormente, también ocupó el 
cargo de cónsul de Suecia.
Haraldo F. Dahlander Hjertedt falleció el 2 
de junio de 1916 y sus restos descansan 
junto a su hijo, Haraldo Dahlander Fran-
cés,  en un sencillo nicho del cementerio 
municipal de Valencia.  
3º LA CASA DE LOS DAHLANDER EN 
MONCADA
Hemos conocido dos referencias a la 
casa veraneo de los Dahlander- Francés 
en Moncada; la que nos habla de la fies-
ta que con motivo del viaje pre-inaugural 
del  “Trenet” tuvo lugar el 5 de agosto de 
1891 y la incluida en la nota necrológica 
sobre el fallecimiento del cónsul.
Sabemos pues que dicha casa existió, sí, 
pero ¿En qué lugar de Moncada estuvo 
ubicada y cómo era ?
Para la segunda parte de la pregunta, a 
día de hoy no tenemos respuesta, ya que 
en 1957 y en el lugar en el que se encon-
traba, se levantó una nueva casa, justo en 
los terrenos que ocupaba la del cónsul y 
que hoy está numerada con el número 51 
de la calle Mayor de Moncada.
Con respecto a la primera parte de la 
cuestión planteada, hay dos elementos 
documentales que nos permiten afirmar 
que la casa estuvo en ese número 51 de 
la calle Mayor de Moncada.
Para el autor, la lectura de la escritura de 

“Donación”, otorgada por un matrimonio, 
vecino del municipio en Moncada, ante 
el notario de dicha ciudad D. Julio Amat 
Villalba, es una prueba suficientemente 
válida para mantener dicha afirmación, 
no categórica.
Por medio de dicha escritura, de fecha 
3 de octubre de 1934, este matrimonio 
dona a sus hijos una serie de propieda-
des:
“ Una casa compuesta de bajos y corral 
en el que también existe un huertecito, 
perteneciendo los altos antes a ---------
-- y siendo actualmente los que la donan 
a ------------, la cual mide una superficie 
de seis metros, sesenta centímetros de 
frontera por treinta y ocho metros, ochen-
ta centímetros de longitud, incluido dicho 
huerto, situada en Moncada, calle Ma-
yor, número sesenta y cinco, ignorándose 
el de su manzana, ahora manzana cuatro, 
lindante por la derecha entrando la de ---
---------, izquierda de Don Haraldo Da-
halander, por detrás……………….”. 

Se puede pensar qué si se oía el silba-
to del tren desde la casa, era por estar 
ésta próxima a la estación de Moncada, 
como así, efectivamente, se encuentra 
ese punto de la calle Mayor de dicha es-
tación. Hay que tener en cuenta que en 
línea recta solo separan ambos puntos 
unos escasos 150 metros.   

4º CONCLUSIONES
Dentro de la clase adinerada de la socie-
dad valenciana de finales del XIX, renace 
la moda de veranear en los pueblos de 
L´Horta Nord que se había dado a finales 
del XVIII, retomando esa tendencia entre 
finales del XIX y principios del XX, pero 
desplazándose los gustos de estas fami-
lias hacia otros pueblos próximos a Mon-
cada, como Burjassot, Rocafort o Godella, 
en detrimento de aquel. A pesar de ello, y 
tal como hemos podido ver en este traba-
jo, al menos hubo tres familias valencia-
nas que, a pesar de las preferencias por 
esos otros pueblos, eligieron Moncada 
para establecer su residencia de verano:
- El escultor Ponsoda con su casa a la 
que da nombre (Casa de Ponsoda).
- Villa Doloretes, en su día de los Tré-
nor.
- La casa del cónsul sueco Haraldo 
Dahlander.

Un dato que puede llamar la atención, 
visto el plano de situación de las tres 
casas, es la localización de las tres muy 
próximas entre sí, localizándose todas 
dentro el llamado barrio “Ravalet” o cas-
co antiguo de la población.
El presente trabajo debe permitir al lector ad-
quirir un mayor conocimiento sobre la vida 
nada convencional de este ilustre veraneante 
en Moncada y sobre su paso y huella dejada 
en esta población de L´Horta Nord.
Son muchos los datos que, con la investi-
gación realizada por el autor, permitirían 
escribir mucho más sobre la familia del 
cónsul, pero esto queda para otro momento 
y por otros motivos, ya que lo único que se 
ha pretendido, al darlos a conocer, ha sido 
resaltar la relación de Haraldo F. Dahlander 
Hjertedt con esta ciudad de Moncada. 

Fragmento de la escritura de donación de 1934
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Dijous, 29 d’agost
20.00h INAUGURACIÓ DELS XIRINGUITOS a 
l’avinguda de la Mediterrània. 

22.00h PRESENTACIÓ DE LA REINA I LA CORT 
D’HONOR 2019 acompanyades per la banda de la 
Unió Musical de Moncada i la Coral de Moncada a la 
plaça de Sant Jaume. A continuació ESPECTACLE 
“TRIBUTOS, EL MUSICAL”. 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.

Divendres, 30 d’agost
18.30h INAUGURACIÓ DEL MERCAT MEDIEVAL 
al parc de l’església. Col·labora: Ajuntament de 
Moncada. 

19:30h ENTRADA DE BANDERES MORA I 
CRISTIANA pel següent recorregut: c/ Sagunt, c/ 
del Negre, plaça de la Creu de Quintana, c/ Major 
finalitza a l’antic Ajuntament (Biblioteca Pública 
Municipal) acompanyats per la xaranga del Centre 
Ártistic Musical de Moncada. Organitza: Agrupació 
de Comparses Mores i Cristianes de Moncada. 

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

PROGRAMA DE FESTES 2019

22.00h MOON-K ROCK amb les actuacions de 
Mireia Vives & Borja Penalba a la plaça de 
Sant Jaume. Organitza: Cerveseria ANTULL i 
Ajuntament de Moncada. 

23.30h ACTUACIÓ DE L’ORQUESTRA PANTHER 
a l’avinguda de la Mediterrània. Organitza: Penya 
Caimans de Sèquia i Ajuntament de Moncada.
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Dissabte, 31 d’agost
11.00h CAMPIONAT SOCIAL DE NATACIÓ a la 
piscina municipal. Organitza: Club de Natació 
Moncada. Col·labora: Fundació Esportiva 
Municipal. 

11:00-17:00h PROVA D’OBSTACLES I 
ENGANXADA DE CAVALLS al solar del c/ Murcia. 
Organitza: Ajuntament de Moncada.

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

19:00h DESFILADA MORA I CRISTIANA pel 
següent recorregut: c/ Sagunt, c/ del Negre, plaça 
de la Creu de Quintana, c/ Major finalitza 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. 

23.30h III EDICIÓ MONCADANCE EUROPA FM 
FESTIVAL amb les actuacions de Brian Cross, 
D-Grace, Abel The Kid, Javi Reina, Lara Taylor, 
Robots Led a la plaça de Sant Jaume. Organitza: 
Ajuntament de Moncada.

Diumenge, 01 de setembre
10.00h VOLTA A PEU Eixida: Avinguda de Ferran el 
Catòlic. Organitza: Fundació Esportiva Municipal. 

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

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

18.30h CAVALCADA DE L’ALEGRIA 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 finalitza al parc de la 
Mediterrània. Organitza: Ajuntament de Moncada 
i la Regidoria de Cultura. Col·labora: Diputació de 
València SARC.

22.30h ACTUACIÓ «THE BLISTERS» al Mercat 
Vell. Organitza: Ajuntament de Moncada. 

Dilluns, 02 de setembre
18.00h CONCURS DE DIBUIX al parc de l’església. 
Organitza: Ames de Casa Tyrius i Ajuntament de 
Moncada. 

19.00h ACTE HOMENATGE A LES NOSTRES 
MAJORS Aurora Pérez Muñoz i Elvira Poveda 
Henares amb l’actuació de la Coral-rondalla «El 
cant ens dóna vida» al Mercat Vell. Organitza: 
Ajuntament de Moncada. 

22.30h CINEMA DE ESTIU al pati del Centre 
Cultural Blasco Ibáñez. Organitza: Regidoria de 
Joventut i Ajuntament de Moncada

23.00h ESPECTACLE DE FLAMENC “A 
CONTRACORRIENTE” a càrrec de l’Associació 
Cultural Maisha al Mercat Vell. Organitza: 
Associació Cultural Maisha i Ajuntament de 
Moncada. 
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Dimarts, 03 de setembre
20.00h TORNEIG DE FUTBOL AFICIONAT 
VETERANSAl poliesportiu David Casinos. 
Organitza: Veteranos del Atlético Moncadense. 
Col·labora: Fundació Esportiva Municipal. 

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

22.30h NIT DE MASTER CLASS DE BALLS DE 
SALÓ PER ALS NOSTRES MAJORS a càrrec 
d’Enrique Cervera Escola de Ball al Mercat Vell. 
Organitza: Ajuntament de Moncada. 

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

23.00h FESTIVAL “COCOLOCO ON-TOUR” a la 
plaça de Sant Jaume. Organitza: Ajuntament de 
Moncada.

Dimecres, 04 de setembre
18.00h VESPRADA INFANTIL amb tallers moruns 
a la plaça de Sant Jaume. Organitza: Comparsa 
Mora Ben-Amires 

20.00h TORNEIG FUTBOL RICARDO ALOS Al 
poliesportiu David Casinos. Organitza: CF Atlético 
Moncadense. Col·labora: Fundació Esportiva 
Municipal. 

20.00h 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. 

22.30-01.30h NIT JOVE SALUDABLE: JÓVENS EN 
FESTES: jocs, esports alternatius, tir amb arc.. a 
l’espai multiusos de l’avinguda de Ferran el Catòlic 
i a la plaça Dr. Farinós. Organitza: Regidoria de 
Joventut de l’Ajuntament de Moncada i Unitat de 
Prevenció Comunitària en Conductes Addictives.

23.00h NIT DE MONÒLEGS amb les actuacions 
dels artistes Rubén García, Óscar Tramoyeres, 
Gonzalo Jímenez, Peter Pardo al Mercat Vell. 
Organitza: Ajuntament de Moncada. 

Dijous, 05 de setembre
11.00h MATÍ INFANTIL a l’avinguda Ferran el 
Catòlic. Organitza: Clavaria de Santa Bàrbara. 

20.00h TORNEIG FUTBOL FEMENÍ Al poliesportiu 
David Casinos. Organitza: CF Fenix Moncada. 
Col·labora: Fundació Esportiva Municipal. 

21.00-24.00h NIT JOVE SALUDABLE: SOPAR 
JOVE I JORNADA DE HIP HOP a l’espai multiusos 
de l’avinguda de Ferran el Catòlic i a la plaça Dr. 
Farinós. Si tens entre 13 i 16 anys apunta’t al 
sopar al Centre d’Informació Juvenil fins al 2 de 
setembre (cal dur DNI). 

Organitza: Regidoria de Joventut de l’Ajuntament 
de Moncada i Unitat de Prevenció Comunitària en 
Conductes Addictives.

22.30h NIT DE CONVIVÈNCIA PER A MAJORS, 
amb actuació musical al parc del c/ València. 
Organitza: Associació de Jubilats i Pensionistes 
“Entre Amigos” Col·labora: Ajuntament de 
Moncada

23.30h NIT REMEMBER LIVE amb les actuacions 
de Los Guapos, Kike Jaen i Miguel Serna a la 
plaça de Sant Jaume. Organitza: Ajuntament de 
Moncada.
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Divendres, 06 de setembre 

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

17.30h i 18:00h PARTIDES DE PILOTA al c/ Sant 
Roc (tram de c/ Venerable Inés al c/ del Negre). 
Organitza: Club Pilota Valenciana Moncada. 
Col·labora: Fundació Esportiva Municipal. 

19.00h TROBADA DE RUGBI VETERANS Al 
poliesportiu David Casinos. Organitza: Unió 
Esportiva Rugbi. Col·labora: Fundació Esportiva 
Municipal. 

23.00h NIT DE FOLKLORE ANDALÚS amb 
l’actuació dels quadres del grup de ball de 
l’Asociación Andaluza Rociera de Moncada 
i a continuació actuació de Isra Maldonado, 
exconcursant d’O.T. al Mercat Vell. Organitza: 
L’Asociación Andaluza Rociera de Moncada. 
Col·labora: Ajuntament de Moncada. 

23.00h NIT DE REMEMBER a l’avinguda de la 
Mediterrània. Organitza: Clavaria Santa Bàrbara.

23.00h ESPECTACLE MUSICAL “TRIBUTO A 
MECANO”a càrrec del GRUPO M-CANO al pàrking 
situat al c/ Barcelona amb c/ Quart. Organitza: 
Clavaria Mare de Déu dels Desemparats. 

Dissabte, 07 de setembre
09.30h VOLTA POPULAR EN BICI a l’avinguda de 
Ferran el Catòlic. Organitza: Fundació Esportiva 
Municipal. 

11.00-14.00h i 17.30-20.30h XII EDICIÓ FIRA 
DE LA SALUT I L’ESPORT a l’avinguda de la 
Mediterrània. Organitza: La Unitat de Prevenció 
Comunitària en Conductes Addictives (UPCCA) de 
l’Ajuntament de Moncada i la Fundació Esportiva 
Municipal.. 

13.00h ANUNCI DE LA FESTA DE LA MARE DE 
DÉU DELS DESEMPARATS amb volteig general 
de campanes i disparada de 21 salves a l’església 
de Sant Jaume.

19.00h OFRENA A LA MARE DE DÉU DELS 
DESEMPARATS al Mercat Vell. Eixida a les 18.30h 
des de la parròquia de Sant Jaume Apòstol amb 
l’acompanyament de la banda del Centre Artístic 
Musical de Moncada. Organitza: Clavaria Mare de 
Déu dels Desemparats. Col·labora: Ajuntament de 
Moncada. 

19:00h CONCURS DE COLOMS ESPORTIUS 
a l’ermita de Santa Bàrbara. Organitza: Club 
Colombicultura Santa Bàrbara. Col·labora: 
Fundació Esportiva Municipal. 

22.30h NIT GRUP DE DANSES MONCADA al 
Mercat Vell. Organitza: Grup de Danses Moncada 
Col·labora: Ajuntament de Moncada.



M
on

ca
da

 e
n 

fe
st

es
 2

01
9

18

Diumenge, 08 de setembre
08.00h 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. 

08.00h DIANA EN HONOR A SANTA BÀRBARA

09.00-18.00h TORNEIG DE TRUC al Mercat Vell. 
Organitza: Associació Cultural Juguem al Truc. 
Col·labora: Ajuntament de Moncada. 

09.45h REPLEGADA DE CLAVARIS I 
CLAVARIESSES amb l’acompanyament de la 
banda del Centre Artístic Musical de Moncada fins 
a la parròquia de Sant Jaume Apòstol. 

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

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

11.30h MISSA MAJOR en honor a la Mare 
de Déu dels Desemparats presidida pel bisbe 
auxiliar Arturo Ros i cantada per la Coral de 
Moncada a la parròquia de Sant Jaume Apòstol.

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

19.00h DESFILADA I CONCERT DE BANDES 
a càrrec de la banda de la Unió Musical de 
Moncada, dirigida per Vicent Roig Gimeno i la 
banda convidada Societat Musical Santa Cecilia 
de Naquera, dirigida per Alfonso Bautista Piquer, al 
Mercat Vell. Organitza: Unió Musical de Moncada. 
Col·labora: Ajuntament de Moncada. 

20.00h REPLEGADA DE CLAVARIS I 
CLAVARIESSES en l’Avinguda de Ferran el Catòlic 
fins a la parròquia de Sant Jaume Apòstol per a 
acudir a la processó amb l’acompanyament de la 
banda del Centre Artístic Musical de Moncada 

21.00h SOLEMNE PROCESSÓ en honor a la 
Mare de Déu dels Desemparats pel recorregut 
habitual, acompanyada de la banda del Centre 
Artístic Musical de Moncada. Seguidament final 
de festa amb disparada de focs artificials.

23.00h TRASLLAT EN PASSACARRER de la 
imatge de Santa Bàrbara des de la parròquia de 
Sant Jaume Apòstol fins a casa del clavari major 
al c/ Gómez Ferrer Nº 32, acompanyats per la 
banda de La Unió Musical de Moncada. 

23.00h ACTUACIÓ DE CARLOS BAUTE a la 
plaça de Sant Jaume. Organitza: Ajuntament de 
Moncada.



M
oncada en festes 2019

19

Dilluns, 09 de setembre
07.15h DESPERTÀ EN HONOR A SANTA 
BÀRBARA pels següents carrers: Gómez Ferrer, 
Lluís Vives, Major, Barreres, Sant Roc i del Negre, 
acompanyats per la banda de La Unió Musical de 
Moncada. 

08.00h VOLTEIG GENERAL DE CAMPANES I TIR 
DE SALVESEN HONOR A SANTA BÀRBARA.

10.45h RECOLLIDA DE CLAVARIS I TRASLLAT 
EN PASACARRER de la imatge de Santa Bàrbara 
des de casa del clavari major al c/ Gómez Ferrer, 
nº 32 fins la parròquia de Sant Jaume Apòstol. 

11.30h MISA SOLEMNE D’ACCIÓ DE GRÀCIES 
A SANTA BÀRBARA cantada per la Coral de 
Moncada. 

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

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

21.00h SOLEMNE PROCESSÓ en honor a Santa 
Bàrbara acompanyada per la banda de la Unió 
Musical de Moncada pel recorregut habitual. Al 
finalitzar fi de festa al c/ Major. 

21.30h NIT DE LA PAELLA pel circuit habitual. 
Organitza: Ajuntament de Moncada. 

22.00h NIT DE POP ROCK amb festa temàtica amb 
dj’s i molts regals a l’avinguda de la Mediterrània. 
Organitza: Ajuntament de Moncada.

Dimarts, 10 de setembre
08.00h DIANA EN HONOR A SANT JAUME (1 
salva i 21 carcasses) 

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

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

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

21.00h SOLEMNE PROCESSÓ en honor a Sant 
Jaume pel recorregut habitual acompanyada 
per la banda de la Unió 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. 

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

Dissabte, 14 de setembre
08:00h CONCURS PARDALETS DEL CAMP al C.P 
Vicente Trenco. Organitza: Pardalets del camp. 
Col·labora: Fundació Esportiva Municipal. 

10:00h CROSS ESCOLAR Al poliesportiu David 
Casinos. Organitza: Club Atletisme Moncada. 
Col·labora: Fundació Esportiva Municipal. 

16.30h TORNEIG D’ESCACS a l’avinguda de la 
Mediterrània. Organitza: Club d’Escacs Moncada. 
Col·labora: Fundació Esportiva Municipal.

16.30h i 18.45h TROFEU DE BASQUET FESTES 
DE MONCADA al pavelló Sara Moreno i Vicente 
Lli. Organitza: CB Moncada. Col·labora: Fundació 
Esportiva Municipal. 

Diumenge, 15 de setembre
09.00-12.30h CONCENTRACIÓ MOTERA a l’espai 
multiusos de l’avinguda de Ferran el Catòlic. 
Organitza: Falla La Tauleta
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Divendres, 06 de setembre
23.00h ESPECTACLE MUSICAL “TRIBUTO A 
MECANO” a càrrec del GRUPO M-CANO al pàrking 
situat al c/ Barcelona amb c/ Quart. Organitza: 
Clavaria Mare de Déu dels Desemparats. 

Dissabte, 07 de setembre
13.00h ANUNCI DE LA FESTA DE LA MARE DE 
DÉU DELS DESEMPARATS amb volteig general de 
campanes i disparada de 21 salves a l’església de 
Sant Jaume.
19.00h OFRENA A LA MARE DE DÉU DELS 
DESEMPARATS al Mercat Vell. Eixida a les 18.30h 
des de la parròquia de Sant Jaume Apòstol amb 
l’acompanyament de la banda del Centre Artístic 
Musical de Moncada. Organitza: Clavaria Mare de 
Déu dels Desemparats. Col·labora: Ajuntament de 
Moncada. 

Diumenge, 08 de setembre
09.45h REPLEGADA DE CLAVARIS I CLAVARIESSES 
de la clavaria de la Verge dels Desamparats amb 
l’acompanyament de la Banda del Centre Artístic 
Musical de Moncada fins la Parròquia de Sant Jaume 
Apòstol.
11.30h MISSA MAJOR en honor a la Mare de Déu 
dels Desemparats presidida pel bisbe auxiliar Arturo 
Ros i cantada per la Coral de Moncada a la parròquia 
de Sant Jaume Apòstol.
20.00h REPLEGADA DE CLAVARIS I CLAVARIESSES 
de la clavaria de la Verge dels Desamparats amb 
l’acompanyament de la Banda del Centre Artístic Musical 
de Moncada fins la Parròquia de Sant Jaume Apòstol.
21.00h 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 Caballer FX&Service, S.L 

CLAVARIA MARE DE DÉU DELS DESEMPARATS 2019
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Dijous, 05 de setembre
11.00h MATÍ INFANTIL a l’avinguda Ferran el Catòlic. 
Organitza: Clavaria de Santa Bàrbara. 

Divendres, 06 de setembre
23.00h NIT DE REMEMBER a l’avinguda de la 
Mediterrània. Organitza: Clavaria Santa Bàrbara.

Diumenge, 08 de setembre
08.00h DIANA EN HONOR A SANTA BÀRBARA (1 
salva i 21 carcasses).
23.00h TRASLLAT EN PASSACARRER de la imatge 
de Santa Bàrbara des de la parròquia de Sant Jaume 
Apòstol fins a casa del clavari major al c/ Gómez 
Ferrer Nº 32, acompanyats per la banda de La Unió 
Musical de Moncada. 

Dilluns, 09 de setembre
07.15h DESPERTÀ EN HONOR A SANTA BÀRBARA 
pels següents carrers: Gómez Ferrer, Lluís Vives, 
Major, Barreres, Sant Roc i del Negre, acompanyats 
per la banda de La Unió Musical de Moncada. 
08.00h DIANA EN HONOR A SANTA BÀRBARA (1 
salva i 21 carcasses). 
10.45h RECOLLIDA DE CLAVARIS I TRASLLAT EN 
PASACARRER de la imatge de Santa Bàrbara des de 
casa del clavari major al c/ Gómez Ferrer, nº 32 fins la 
parròquia de Sant Jaume Apòstol. 
11.30h MISA SOLEMNE D’ACCIÓ DE GRÀCIES A 
SANTA BÀRBARA cantada per la Coral de Moncada. 
14.00h MASCLETÀ en honor a Santa Bàrbara a 
la plaça de Sant Jaume. Organitza: Ajuntament de 
Moncada. 
21.00h SOLEMNE PROCESSÓ en honor a Santa 
Bàrbara acompanyada per la banda de la Unió Musical 
de Moncada pel recorregut habitual. Al finalitzar fi de 
festa al c/ Major.

CLAVARIA SANTA BÀRBARA 2019
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Dimecres 28 
d’agost:  
RAMADERIA FERNANDO MACHAN-
COSES DE XEST (VALÈNCIA) 

19.00h   6 vaques i 1 bou en puntes

24.00h   5 Vaques i 2 bous embolats 

Dijous 29 d’agost:  
RAMADERIA D.VICENT BENAVENT 
DE QUATRETONDA (VALÈNCIA)

19.00h   6 vaques i 1 bou en puntes 

24.00h   5 Vaques i 2 bous embolats 

Divendres 30 
d’agost:  

RAMADERIA D.ALBA ATENEA (CAS-
TELLÓ)

19.00h   6 vaques i 1 bou en puntes 

24.00h   Concurs de Ramaderies:

Ramaderies: Fernando Machancoses
  Vicent Benavent
  Alba Atenea
  Fernando Mansilla
També s’hi exhibirà l’espectacle en 
llibertat amb cavall JAVIER GARCIA i 
per a finalitzar 1 bou embolat de la 
ramaderia Alba Atenea. 

Dissabte 31 
d’agost:   
RAMADERIA FERNANDO MANSILLA 
D’ ULLDECONA ( Tarragona)

19.00h   6 vaques i 1 bou en puntes 

24.00h   5 Vaques i 2 bous embolats

Diumenge 1 de 
setembre: 

19.00h   especial GRAN PRIX TAURINO 
(Ramaderia: Fernando Machancoses) 

24.00h   5 Vaques i 2 bous embolats 
(Ramaderia Alba Atenea - Almazora 
Castelló)

A la plaça de bous situada al solar del 
c/ Quart amb c/ Sevilla

ALTRES ACTES:
PROGRAMACIÓ ACTES TAURINS

EXPOSICIÓ “20 HISTÒRIES FOTO-
GRÀFIQUES SOBRE LA TASCA DE 
DIFERENTS PERSONES DEFENSO-
RES DELS DRETS HUMANS”,  or-
ganitzada per l’Associació Cultural 
A.MUN MONTCADA

Dies d’exposició: tots els dimecres, 
dijous i divendres del mes de setem-
bre

Lloc: SEU de “LA CULTURAL” C/ Mes-
tre Gimeno nº 1

Horari: 18:30h - 20:30h
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PER UNES FESTES LLIURES DE VIOLÈNCIES MASCLISTES
La regidoria d’igualtat de l’Ajuntament de Moncada impulsa unes festes lliures de violència masclista on totes les dones i persones 
LGTBI puguen gaudir de l’oci durant les nostres festes. Principalment de l’oci nocturn, i ho puguen fer lliures i segures de qualsevol 
tipus d’agressió masclista.
Per a fer-ho realitat, es comptarà amb un punt violeta on es realitzarà una labor de prevenció de la violència masclista i s’assistirà 
a les persones que pogueren ser agredides. Aquest punt violeta se situarà en els esdeveniments principals on s’aglomeren més 
persones i existisca risc d’agressions masclistes. Localitza el punt violeta i si et trobes en una situació de violència o observes una 
agressió, acudeix al punt.
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MONCADAPÈDIA,
ARXIU DE MEMÒRIA POPULAR DE MONCADA

La Moncadapèdia (http://www.moncada.
es/va/page/moncadapedia-0) és un ar-
xiu digital dedicat a recollir i difondre la 
memòria popular de Moncada: la nostra 
cultura, la nostra història, les tradicions i 
en general el patrimoni material i imma-
terial propi de la nostra ciutat. Ho fem de 
forma permanentment accessible per a 
tota la gent que dispose d’una connexió a 
Internet, ni que siga amb un telèfon mòbil.

Moncadapèdia inclou tot tipus de con-
tinguts: de memòria oral autobiogràfica, 
fotogràfics, historicoartístics, etnològics, 
arquitectònics, etc. Vol ser un recull 
metòdic dels sabers de la nostra ciutat en 
què càpien des dels més populars fins als 
més acadèmics; un recull a escala huma-
na obert, viu i dinàmic, sempre en creixe-
ment, que es nodreix de les aportacions 
de les persones que habitem i construïm 
Moncada.

La clau d’esta forma de fer arxiu és que 
l’aportació cultural som les mateixes 
persones, la nostra memòria, les vivènci-
es que compartim i que creen la nostra 
comunitat. Per això, des d’ací fem una 
crida a la col·laboració: esperem pro-
postes de persones a entrevistar, de 
fotografies curioses, de textos o docu-
ments... Tot cap en el nostre format.

Què hi ha a Moncadapèdia? De moment 
hem començat amb quatre apartats: Me-

mòria oral, Galeria d’imatges, Història i 
Rutes, i estem esperant informació per a 
iniciar la Toponímia local.

MEMÒRIA ORAL
Possiblement, la major singularitat de la 
Moncadapèdia és l’apartat de memòria 
oral de la ciutat. La memòria oral auto-
biogràfica va ser declarada Patrimoni Im-
material de la Humanitat per la UNESCO 
en 2003, i és la millor manera d’accedir 
a la nostra identitat col·lectiva. Vam co-
mençar recuperant materials inèdits o 
descatalogats de l’Ajuntament: un vídeo 
realitzat en 2004 amb testimonis pels 

75 anys de ciutat, i un altre amb cinc 
entrevistes, quatre d’elles grupals, fetes 
a dones de Moncada en 2006 (algunes 
d’elles lamentablement desaparegudes), 
que canten o expliquen la vida com era 
dècades arrere.

Després ens hem dedicat a fer entrevis-
tes a gent que conserva una memòria pri-
vilegiada d’activitats a Moncada des dels 
anys 30: Antonia Caballer, ‘la Coetera’; 
Filomena Bondia, ‘la Colaua’; Maria Gar-
cía, presidenta de l’Asociación Andaluza 
Rociera; Maria Lluesma, durant molts 
anys una de les persones més actives en 
l’àmbit de l’associacionisme i la cultura 
en la transició; i el seu home Pepe Ca-
sany, mecànic de professió i persona molt 
lligada a la cultura moncadina. El llistat 
de persones entrevistades està en creixe-
ment constant i anirem lliurant els vídeos 
i les transcripcions a poc a poc.

GALERIA D’IMATGES
Una de les temàtiques més estimades és, 
generalment, la de les fotografies històri-
ques, que mostren gràficament l’animeta 
popular i les transformacions en la ciutat 
i les seues gents. De moment hem repro-
duït una col·lecció de fotografies aèries 
que mostren l’evolució de la ciutat en 70 
anys d’urbanisme, i una altra col·lecció 
que ens han facilitat molt amablement 
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José Casaña i Maria José Orts. Unes fotos 
que a més ens han explicat amb moltíssi-
ma paciència i generositat.

Ara mateix ja tenim accés a moltes altres 
col·leccions particulars o institucionals, i 
confieu que hi ha meravelles que inter-
pel·len a totes i tots.

HISTÒRIA
En l’apartat d’Història vam començar 
amb la Carta de població, és a dir, amb 
el document que va marcar el naixement 
de la ciutat, el divendres 29 de maig de 
1248. El text és preciós i paga la pena de 
conèixer-lo.

En esta dinàmica vam continuar recuperant 
les actes de les Jornades pel 75 aniversari 
de la declaració de Ciutat, que es van cele-
brar en gener de 2004. Un material fabulós 
que ha estat inèdit durant 15 anys.

A més a més comptem amb tres textos 
de l’historiador Arturo Xerri de la seua 
sèrie sobre el Trenet: “Sobre la prime-
ra estación del seminario de Moncada”, 
“Los inicios del ‘trenet’ entre Valencia y 
Bétera (1891)”, i “Un insigne veranean-
te en Moncada: el cónsul sueco Haraldo 
Dahlander”. Textos interessantíssims, 
plens de detalls i amb moltes fotografies 
i documents”.

RUTES
I quant a les rutes pel poble i el seu patri-
moni, vam recuperar el vídeo “Descobrix 
Moncada”, que mostra de forma molt 
amena les principals rutes històriques de 
la ciutat, i hem reproduït el material rea-
litzat per al projecte “Passejant pel poble. 
Una mirada per 16 edificis de Moncada”, 
realitzat amb la col·laboració dels centres 
educatius i al que vam afegir fotografies i 
comentaris propis.

Hi ha moltíssim per a fer i esperem fer-ho 
entre totes i tots. Podeu contactar-nos a 
moncadapedia@gmail.com o al Facebo-
ok @moncadapedia
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La Junta Rectora de la Fundación Deportiva Municipal de 
Moncada aprobó, el 15 de marzo de 2016, la propuesta 
de cambio de de denominación de los Polideportivos 
Municipales. 

A propuesta de la Presidencia de la FDM Moncada, se 
llevó a Comisión Informativa de Urbanismo y Desarrollo 
Sostenible, el 20 de febrero de 2019, y con su dictamen 
favorable pasó al Pleno del Ayuntamiento de Moncada 
para su votación. 

Finalmente, el 28 de febrero de 2019, el Pleno del 
Ayuntamiento de Moncada acordó el cambio de 

denominación de los Polideportivos Municipales, quedando 
de la siguiente forma:

Denominación anterior Nueva denominación

Polideportivo Badia 
Pedrereta

Polideportivo Sara Moreno 
Vicente Lli

Polideportivo La Pelosa Polideportivo David Casinos

Sara Moreno y Vicente Llí

David Casinos 

NOTICIA FDM MONCADA

50 Anys Fent Rugby a 
Montcada

Ara fa 50 anys, què un grup de joves de Montcada i Alfara, 
començaren a passar-se el baló oval. Les circumstàncies 
què sembla dugueren a practicar aquest esport són múl-
tiples i variades, tant com les fonts consultades, però allò 
què és cert, és que primer al Quadrat i després al camp 
de futbol del Patronat, aquests joves amb molta voluntat, 
il·lusió i ganes, i poca ajuda, començaren a entrenar, era la 
tardor hivern dels anys 1969-70, aconseguint il·lusionar a 
molts altres, en un joc, que era i ho és en gran mesura en-
cara, poc comprés, on la majoria de la població sols coneix 
la seva espectacularitat i la seva suposada agressivitat. 

Han estat 50 anys d’una llavor no sols esportiva, sinó sobretot 
pedagògica, sobre els valors del rugby (amistat, companye-
risme, noblesa, superació, entrega) i on, més a més, es de-
senvolupa tot un entramat de normes per protegir la integritat 
física dels seus practicants.

Crec què és l’ únic esport on tenen cabuda tots/es, baixets i 
alts, grossos i prims, ràpids i menys ràpids, forts i menys forts, 
doncs la varietat de situacions del joc permet a tothom jugar i 
sentir-se protagonista en un munt de situacions.

El rugby a Montcada es va federar en la lliga de l’any 
1970-71, en la regional valenciana, disputant amb els 
clubs clàssics València RC, Tatami RC, Xé XV, etc.., i, amb 
els nous sorgits alhora del Montcada, com Cullera, Taver-

nes de la Valldigna, Abelles, Sant Roc, etc..

El 1er nom fou PEC Moncada, integrant-se com secció es-
portiva, en la tasca cultural i esportiva del Patronat, però amb 
els nous temps, la pèrdua de influència del PEC, i l’aplegada 
de la democràcia, passats meitat dels 70, el club va passar 
a jugar en el camp municipal de la Pedrereta (actual piscina 
a l’aire lliure), i el nom també va canviar a Moncada C.R., al 
mateix temps es va produir el 1er canvi generacional, i una 
nova generació procedent de l’equip juvenil, i amics i joves 
del poble substituïren a la majoria dels fundadors.

Cal comentar un nom propi dels 1ers temps, sense ell, 
molt possiblement el rugby no s’haguera consolidat, àni-
ma mater del club els primers 15 anys d’existència, feia de 
tot, jugador, entrenador, president, utiller, tresorer, secreta-
ri, delegat i àrbitre, José Mª Beltrán Arrué, tot un homenat-
ge li dediquem des d’aquestes línies.

Ja en 1981, i com a conseqüència d’uns incidents en un 
partit, el club finalment va canviar novament el nom de 
forma definitiva a l’actual Unió Esportiva de Rugby Mont-
cada, més conegut com la UER, acrònim utilitzat pels tots 
els amants d’aquest esport per referir-se al nostre club.

El rugby a Montcada ha estat sempre un equip modest, així 
i tot, cal assenyalar, per una banda, els centenars de mont-
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cadins i dels pobles veïns que han militat en les seves files, 
i com mèrits esportius, 2 campionats i un subcampionat de 
la 1ª de la Comunitat valenciana, anys 1983-84, 1984-85, i 
2017-18, essent aquest últim especial, doncs aconseguí des-
prés de 2 eliminatòries de promoció ascendir a la 1ª Divisió 
Nacional d’Honor B, categoria en la que ha militat aquesta 
última temporada. I també, com no, l’aposta pel rugby feme-
ní, què després de bones temporades, i tenir jugadores en la 
selecció espanyola (les temibles Lleones), sembla passar una 
època de vaques flaques. 

I com 50 anys són molts, i en totes les famílies hi ha des-
avinences, al 2013, el club es va escindir en 2, un nou 
club els Edetans de Montcada i la UER Montcada. Esperem 
des de la comissió de veterans del club, què almenys el 
respecte i la consideració siguin valors a compartir, i què 
el rugby a Montcada aconsegueisca bons resultats, amb 
1 o 2 clubs, i desapareguts els problemes, la col·labora-
ció sigui fonamental per situar el rugby en Divisió d’Honor 
novament, i així, els aficionat poder gaudir de bon rugby.

Esperem la participació i col·laboració de totes les per-
sones vinculades al rugby en Montcada durant aquests 
primers 50 anys. Informació i contacte del 50 aniversari: 
veteransrugbimoncada@hotmail.com

La Comissió de Veterans

En altre ordre de coses, l’escola de rugby de la UER Mont-
cada, començarà les activitats de la temporada 2019-
2020, el proper dijous 12 de Setembre de 2019 en horari 
de 18,30 hores fins les 20 hores en el poliesportiu de La 
Pelosa, us animem a provar el rugby amb nosaltres, a 
partir dels 5 anys, informació en xiringuito UER MONTCA-
DA de festes, ó en uermoncada@gmail.com, o en telèfon 
620677954. 

UER MontcadaEquip campió lliga temporada 83-84

UER Montcada Equip Finals dels 90

UER Montcada. Campió de Lliga temporada 2017-18

Club Rugby Edetans Montcada. Temporada 2018-19

Escola de rugby UER Montcada 2018-19

Escola de rugby UER Montcada 2018-19
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El año 2016 nació el. Un grupo de 
padres y jugadoras del antiguo 
FBM Moncada CF decidieron que 
la mejor forma de promover y 
potenciar el fútbol femenino en 
nuestra localidad era crear un club de 
fútbol exclusivamente femenino. Esa 
primera temporada el club arrancó su 
andadura con 3 equipos, 42 jugadoras 
y mucha ilusión. 

No ha sido un camino fácil, pero ha 
merecido la pena. Durante estos 
tres años el CF Fènix Moncada ha 
contado con el apoyo fundamental 
de Ayuntamiento y Fundación 
Deportiva Municipal. También con 
la ayuda de grandes patrocinadores, 
como Desguace Cortés e ITV Ice 
Makers, que se han implicado 
desde el principio en este proyecto. 
Destacar también el buen ambiente 
en el Polideportivo Municipal David 
Casinos y la gran sintonía con 
el CF Atlético Moncadense que 
favorece a ambos clubes el seguir 
trabajando por el futbol de Moncada. 
Y por supuesto ha resultado clave la 
colaboración de todas las jugadoras 
y padres que han confiado en este 
club, dando ejemplo de deportividad 
cada fin de semana.

Esta última temporada 18/19 el club 
inscribió 6 equipos y 95 jugadoras, 

Club de Fútbol Femenino 
Fénix Moncada

lo que convierte al Fénix en una de 
las escuelas de fútbol femenino más 
numerosas de toda la comunidad y 
una referencia en nuestra comarca. 
El Amateur se ha consolidado en 
Primera Regional y sueña con metas 
más altas, mientras que la Escuela ha 
ido creciendo deportivamente hasta 
alzarse este año el Alevín A con los 
títulos de Liga y Copa después de una 
extraordinaria campaña.

El fútbol femenino está creciendo a 
base de eliminar barreras y romper 
prejuicios. No es una moda pasajera. 
En Moncada son multitud las mujeres 
que desde hace años trabajanpor 
este deporte. El CF Fènix Moncada 
esperar seguir creciendo y luchando 
por la igualdad real también en el 
deporte.
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tica, a algún triatleta del club en 
todas las competiciones deporti-
vas celebradas en la provincia de 
Valencia. Entre estas pruebas se 
encuentra el “Triatlón Escolar Ciu-
dad de Moncada”, una prueba de 
referencia en el calendario anual 
de deporte infantil, cuyo tercer 
aniversario se celebra este año y 
cuya realización se lleva a cabo 
con la colaboración de la Funda-
ción deportiva municipal de Mon-
cada. 

“Equipo”, “Esfuerzo”, “Logros” e 
“Inclusión” forman las palabras 
claves de este club que, año tras 
año, intenta acercar el mundo de 
un deporte tan completo y cada 
vez con más seguidores como es 
el triatlón.

Más información: www.avantmon-
cada.es y en nuestras redes socia-
les

De la fusión, hace ahora 4 años, 
del antiguo Club de Triatlón Mon-
cada y el equipo “Avant Cante-
ro de Letur” nacía el club CDM 
AVANT MONCADA TRIATLÓN Y 
PARATRIATLÓN, estandarte del 
triatlón en nuestra localidad. Por 
un lado, se unía la experiencia y 
competitividad de un consolidado 
equipo con unos logros afianzados 
liderados por Emilio Aguayo y, por 
otra, un club cuyo impulso era la 
inclusión de niños con diversidad 
funcional en el mundo del deporte. 
El objetivo de esta unión era sim-
ple: que los niños con algún tipo 
de discapacidad que practicaran 
triatlón pudieran hacerlo junto a 
otros niños sin este handicap. 

A día de hoy el club cuenta con 
una nutrida escuela que abarca 
a chicos y chicas desde la com-
petición multideporte (6-7 años) 
pasando por prebenjamines, ben-
jamines, infantiles y cadetes. En 
total, y junto al grupo de adultos, 
CDM Avant Moncada cuenta con 
aproximadamente 250 triatletas 

Edita: Ajuntament de Moncada

CDM Avant Moncada 
Triatlón y Paratriatlón

de los cuales cabe destacar que 
65 son mujeres, estando en la élite 
de los club con más presencia fe-
menina a nivel nacional. 

Los entrenamientos, que abarcan 
toda la semana, se desarrollan ma-
yoritariamente en las instalaciones 
del Centro Deportivo Moncada –
patrocinador principal del club- y 
en las pistas de atletismo de “La 
Pelosa”, abarcando los entrena-
mientos de ciclismo gran parte de 
las carreteras de la comarca. 

Las competiciones propias del 
triatlón: triatlones, duatlones, triat-
lones cross, triatlón de invierno… 
en las distintas distancias; y las 
pruebas asociadas a este depor-
te (travesías, marchas ciclistas, 
carreras populares…) ocupan la 
totalidad del año y es habitual en-
contrar, casi de manera sistemá-
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