
1



2

Nazaret

Grau
Canyamelar

Beteró

Malvarrosa

ELS POBLATS MARÍTIMS DE VALÈNCIA

Cabanyal



3

Nazaret

Grau
Canyamelar

Beteró

Malvarrosa

ELS POBLATS MARÍTIMS DE VALÈNCIA

Cabanyal



4

AGRAÏMENTS I COLABORACIÓNS

EDITA: ASSOCIACIÒ CABANYAL REVIU
Desembre  2020 1ºedició

TRADUCCIÓNS: María Ibáñez Fullana

FOTOGRAFÍES:
María José Tomás Carles
Vicent J. Vallés Sinisterra
Paco Ferrer
Arxius Fotográfics AAVV dels Poblats Marítims
Webs Associacións del Marítim

DISENY I MAQUETACIÓ: La Finestra a La Mar 
María Jesús Martínez Aznar

AGRAÏMENTS:
A l’Ajuntament de València per la seua subvenció; a 
La Fundació Horta Sud per l’informe de l’impacte de 
les associacions en els Poblats Marítims de València. 
A les AAVV de Malva-rossa, Cabanyal Canyamelar i 
Associacions com Ràdio Malva 104.9 FM, Associació 
Brúfol, Associaciò Espai Obert, El Marítim, Assoc. Àmbit, 
Francachela Teatro i la Associació Nexe per fer la 
enquesta del impacte associatíu als Poblats Marítims.

I també a les veïnes i veïns dels Poblats Marítims 
que han fet possible un barri més digne



5

AGRAÏMENTS I COLABORACIÓNS     4
PRÒLEG EMPAR CERVERÓ I FÈLIX ESTRELA    6
REFERENTS i ANTECEDENTS      8
MANIFEST CABANYAL REVIU      9
IMPACTE DE LES ASSOCIACIONS ALS POBLATS MARÍTIMS   10
ACCIONS SOCIOCULTURALS AL MARÌTIM     15
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES:      17
 ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES DE LA     17
 MALVA·ROSA      17
 DONES DE LA MALVA     20
 ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES CABANYAL CANYAMELAR  21
 ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEïNES DEL     23
 GRAU PORT      23
 ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES DE     25
 NATZARET      25
 ASSOCIACIÓ VEÏNAL VERGE DEL     29
 CARME-BETERÓ      29
AMPAS        30
ASSOCIACIONS DE ASISTENCIA SOCIAL     33
 NEXE       33
 ÀMBIT       34
PLATAFORMES       36
 SALVEM EL CABANYAL - CANYAMELAR -CAP DE FRANÇA  36
 EL LITORAL PER AL POBLE     38
ASSOCIACIÓNS INCLUSIVES/MULTICULTURALS    40
 ESPAI OBERT      40
ESPAIS AUTOGESTIONATS       42
 LA COL·LECTIVA      42
 ASSOCIACIÓ BRÚFOL     44
 CABANYAL ÍNTIM      45
 CABANYAL REVIU      47
 TALLER PLACER      49
 RADIO MALVA      50
 ESPAI DISAT      51
 PSICÓLOGAS Y PSICÓLOGOS SIN FRONTERAS   52
 AZUL PRUSIA ROJO POTASIO     53
 TIERNA CANALLA      54
 CIRC APEC       55
 ESPAI VEINAL      56
 CABANYAL HORTA      58
 ASSOCIACIÓ VEÏNAL CUIDEM  CABANYAL-CANYAMELAR  60
SOCIETAT MUSICAL       62
 SOCIETAT MUSICA POBLATS MARÍTIMS    62
 SOCIETAT MUSICAL UNIÓ DE PESCADORS “EL CASINET”  64
 ATENEU MUSICAL DEL PORT     65
 AGRUPACIó MUSICAL SANTA CECILIA GRAU   66
 CENTRE MUSICA NATZARET     68
ASSOCIACIONS LUDICOFESTIVES      70
 FALLES DEL MARITIM     70
 SEMANA SANTA MARINERA     72
DONA I LLUITA SOCIAL EN ELS  POBLATS MARITIMS    74
LA ASSEMBLEA FEMINISTA      75
DIRECTORI D’ASSOCIACIONS DELS POBLATS MARÍTIMS   76
BIBLIOGRAFIA        96

ÍNDEX



6

de Veïnes i Veïns del
Cabanyal Canyamelar, companyes 
i companys com Mari Estrela, 
Rafa Doncel-Moriano, i
el propi President de l’Associació 
d’aleshores Fèlix Royo (que 
tindrà una intervenció
magistral aconseguint els locals 
per a la ubicació de l’Escola 
amb una cessió del Ministeri
de Cultura), des de l’associació 
i després d’un debat sobre les 
necessitats i mancances en
referencia a les xiquetes i 
xiquets del barri, arribem a la 
conclusió que els locals
aconseguits haurien de ser 
dedicats a la creació d’un centre 
d’educació infantil de 0 a 3
anys, que seria l’espai d’aquestes 
activitats al barri, fent palesa 
la reivindicació de les
famílies del nostre barri.
Seran uns moments molt 
engrescadors en la mesura que 
estàvem experimentant, el que
suposava oferir una nova 
proposta educativa per este tram 
d’edat de l’alumnat, i tot això
amb un sistema de gestió 
democràtica de l’ensenyament, 
i que s’encetava en aquells
moments històrics a tot arreu del 
país. Una de les grans novetats 
d’aquesta experiència, ve ser la 
gestió dels centres, que a més
de ser cooperativa administrati-
vament, va establir els Consells 
Escolars de centre com a
òrgan de gestió, amb la 
participació dels professionals de 
l’ensenyament, les mares i els
pares de l’alumnat, i el que va 
ser més innovador, si de cas, 
la representació social
ostentada per les associacions 
de veïnes i veïns del barri on 
estava ubicada l’escola
(donat el fet que en alguns casos 
era l’Associació la promotora 
de l’escola), el mateix
sistema de gestió va ser 
assumit pel Patronat que les 
aglutinava a totes elles.
Fer possible l’educació d’aquest 
tram d’edat, és completa amb 
l’atenció de les xiquetes i
xiquets en horaris que fan 
palesa la conciliació de la vida 
laboral de mares i pares, així
com l’educació per a la 
salud de mares i pares.
Passats els anys i amuntonant-se 

els records a la meua jubilació, 
soc més conscient de la
importància d’aquelles experièn-
cies, i trobe a faltar aquells 
moments de contacte directe
amb els xiquetes, xiquets, 
pares, mares, etc., i els vincles 
afectius que es produïren entre
nosaltres, i que ho tornaria a 
repetir amb la mateixa intensitat.

Fèlix Estrela 
Botella
“Bon camí, bona 
lluita i moltes gracies 
a totes i tots!”
Així mateix i abans d’entrar a 
parlar del nostre llibre, voldria 
felicitar-vos a totes, veïnat,
associacions, i també a 
l’administració que ho ha fet 
possible, el magnific document 
al que és inclourà aquesta 
aportació, este espai d’informació 
farà palesa el procès de lluita
ciutadana al marítim, que ens 
agermana als diferents barris 
del marítim i el Cabanyal, del
que parle al meu llibre “Del 
Cabanyal a València”, on trobareu 
lluites i espais participatius molt 
semblants als que és donaran 
als diferents barris del Marítim, i 
a les diferents organitzacions.
En primer lloc justificar perquè 
dic “nostre llibre”,.... he volgut 
fer palesa en la estructura
del llibre amb la col·laboració 
de 14 persones la realitat de 
com és donen els processos
socials, que han de ser col·lectius, 
les individualitats no tenen 
futur, són abocades al fracàs, 
i per això he volgut, donat el 
fet que estem parlant  d’una  
biografia, que donaren
testimo ni dels fets històric 
que lògicament he relatat 
en primera persona.
Unes paraules que seran el fil 
conductor del llibre i que es 
troben a la portada: La mar
El Poble del Cabanyal
“ La res pública “ “La república”, del 
llati la, la cosa pública, el bé public,
Comencem per aquest darrer mot, 
la cosa publica, el bé comú, a açò 
és al que he volgut dedicar-me 
tota la meua vida, en el ple sentit 
de la paraula, per això el subtítol 

Empar Cerveró
El Patronat Municipal d’Escoles 
Infantils de València il’Escola 
Infantil Cabanyal com projecte
participatiu és en el que em 
vaig submergir com a dona,
professional de l’ensenyament i
ciutadana als anys 80’, és 
posa en funcionament a trenta 
tres escoles infantils de
diferents barris de la ciutat, fent 
realitat una reivindicació del
moviment ciutadà, dels
professionals de l’ensenyament, 
i de les mares i pares
d’aleshores, que suposava
l’apertura d’una xarxa d’Escoles 
Infantils a València, com a
centres específics per a
xiquetes i xiquets de 0 a 6 anys. 
Definits com a centres docents 
que funcionaren amb les
directrius educatives i renova-
dores que establirà la LOGSE 
(Llei Orgànica General del
sistema Educatiu, octubre 1990) 
fixant com a primer període 
educatiu la escolaritat
d’aquest primer tram de la vida 
del xiquets i xiquetes, a més 
d’oferir un servei social i
sanitari (100 Tesis per un model 
d’Escola Infantil, Ajuntament 
de València,1991).
Així jo vaig participar en la 
creació de l’Escola Infantil del 
meu barri “Escola Infantil
Cabanyal”, projecte que tirarem 
endavant des de l’Associació 

PRÒLEG EMPAR CERVERÓ I FÈLIX ESTRELA
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PRÒLEG EMPAR CERVERÓ I FÈLIX ESTRELA
“retrat d’un compromís social”. 
Des del principi vos diré que he 
viscut uns anys de transformació 
de la societat d’este país, però 
tot això pel compromís sense 
hipoteques prèvies o càlculs de 
probabilitats, tant al carrer
com a les institucions, junt a 
companyes i companys de 
generació, solidàriament, i 
crec que hem sigut feliços, per 
que hem viscut els processos 
socials deixa manera sense
justificacions prèvies. Com 
deia Antonio Machado
¨Hi han coses que tenen valor, 
però no tenen preu, i hi ha qui 
confon les dues coses per
necis, Hi ha que desconfiar 
dels que estan de volta de tot, 
jo prefereix estar sempre
anant” Tot això des de la sort 
d’haver-hi dedica professionalment 
a l’ensenyament, a ser mestre 
d’escola com és deia abans, pel 
que la meua col·laboració a la 
cosa publica, al bé comú, ha estat 
fins hi tot professionalment.
Però, des d’on?, també he tingut 
la sort que professionalment vaig 
desenvolupar la meua professió 
a l’altre amor de la meua vida, el 
Cabanyal, el nostre poble, a l’escola 
del poble que estava ubicada al 
carrer Sant Pere (cor urbanístic 
del Cabanyal – com sabeu va ser
un dels primers carrers del 
nostre poble, al llibre també 
trobareu alguna pinzellada
històrica del ha estat el 
Cabanyal i des d’on vinc ), i així 
s’inicia eixe camí que marca el títol 
“del Cabanyal a València”,(que 
serà una constant a la meua vida 
un viatge des del Cabanyal a 
València) després vindrà el salt 
a l’administració educativa, (que 
estarà ubicada a València i faré 
aquest salt) per seguir treballant per 
l’escola però des del disseny de la 
renovació de l’escola valenciana 
aprofitant el moment de l’assumpció 
de les nostre competències 
educatives com a Poble Valencià, 
i la reforma del sistema educatiu
del nostre estat.
El meu compromís social, 
també farà un camí semblant al 
professional, “del Cabanyal a
València” iniciaré la meua 
conscienciació ciutadana al 
Cabanyal, serè un dels veïns que
formaran part d’eixe grapat, 

que és reunirem la vesprada 
plujosa de novembre del 1977
per crear l’Associació de Veïnes 
i Veïns, assumiré diferents 
responsabilitats en aquests 40
anys, a l’associació.
La nostra associació seguirà 
un camí semblant a la resta de 
barris i pobles de València, el
seu naixement esta marcat per 
una trilogia de problemàtiques: 
la manca de serveis
publics (zones verdes, educatives 
i cuturals), la reivindicació d’un 
espai vuit per ubicar-los
es resumia amb “el Dr Lluch 
per al poble”, la manca d’un 
sistema de clavegueram
(continues inundacions i és seguia 
vessant a la mar directament) 
i l’aïllament per les línies
de vies que cercaven totalment 
al Barri (Línia de RENFE cap 
al Nord i línia de via estreta
el “Trenet”).
Aconseguirem soterrar les vies, 
aconseguirem el nostre parc 
lineal al carrer Dr. Lluch,
però hem de continuar estan 
presents, ja que la consecució 
dels processos democràtics,
no ho seran sense la presencia 
activa dels administrats , 
desprès de 40 anys de
haver-hi aconseguit que Dr Luch 
siga el parc lineal del Cabanyal, 
i dins del debat del nou
Pla Urbanístic pel Cabanyal 
cal seguir reivindicant i estant 
presents en aquest espai en
reconstrucció, caldrà la 
participació ciutadana, és clar que 
no podem pensar que en una
victòria ciutadana esta tot fet, 
no, cal estar actius i presents.
Ara bé si el Cabanyal ha cobrat 
fama arreu del mon serà per 
la lluita contra la frustrada
prolongació de l’Avinguda 
Blasco Ibáñez, i en aquesta lluita 
ciutadana dedicaré bona parta
de la meua vida junt a les 
meues companyes i companys 
de Salvem el Cabanyal i
l’Associació de Veïnes i Veïns, 
fruits d’aquest treball ciutadà 
serà l’actual reviscolament del
Cabanyal, però que com dèiem 
abans no ens pot enlluernar 
la gran victòria de la
desaparició del projecte destructor, 
ara més que mai cal participar 

en la reconstrucció del
nou Cabanyal.
Faré el camí a València com 
a President de la Federació 
d’associacions de Veïnes i Veïns
de València, per arribar finalment 
a la plaça del cap i casal , a 
l’Ajuntament de València
com a regidor, on defensaré al 
meu poble el Cabanyal, allà on 
estava més atacat, (intent
de la desfeta del Cabanyal per 
la prolongació de l’Avinguda 
Blasco Ibáñez per part de
l’Alcaldessa Rita Barberà) fent 
ben palès el meu compromís 
social amb este viatge des
del Cabanyal a València.
Des de la meua humilitat 
intentaré fer realitat les paraules 
de Vicent Andrès Estelles, a la
meua tasca com a 
regidor , quant diu :
“Assumiràs la veu del teu poble
i serà la veu del teu poble i seràs, per 
sempre, poble i patiràs i esperaràs. 
Allò que val és la consciència
de no ser res sinó s´és poble.”
Per acomiadar-me vos fas 
un tast del llibre, la pregunta 
en la que acabe el llibre,
“........Cal avançar col·lectivament, 
per fer un mon una mica més 
habitable, més ecològic, més 
just, més humà finalment?”
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A la fi dels 90 i a través de les Taules de Solidaritat de la 
Malva-rosa es creen les Jornades interassociatives del 
Districte Marítim. És en el context d’aquest projecte on 
sorgirà la publicació de la primera Guia d’Associacions 
del Districte Marítim, com un instrument facilitador 
del coneixement i contacte entre associacions del 
Marítim. Aquesta guia és un directori d’associacions 
a l’ús de l’epoca preinternet. No és el propòsit 
de la nostra Guia actual, ja que amb el cercador 
de google ho tens. Serveixin aquestes paraules 
de Rafa Vallès (animador sociocultural) com una 
fotografia dels anys en què va sorgir la primitiva guia:

“Final dels 80 i principi dels 90. Joves menejant-se 
més enllà de classes, substàncies, moto i discoteca. 
Sense mòbils ni xarxes socials, no hi havia res de 
virtual en aquells grups. No sabiem que tot allò era 
participació i enfortiment del teixit social.... o si?
Estar actiu en diferents entitats em va permetre veure 
prou clar que moure diferents entitats cap als mateixos 
objectius permetia aconseguir-los més ràpid i de 
forma més efectiva Associació de veïns em sonaba 
a transició, reivindicació i treball de barri a peu de 
carrer. La meua percepció era correcta, però calia 
afegir el factor humà. Elles i ells estaven allí i sabien 
com fer-ho: Empar, Pepa, Felix, Mari, Pepe, Rafa. i 
ferem grup. I vaig formar part de la vocalia de joventut 

amb Paco i Imma. Van ser anys de programes de 
prevenció de drogodependències, objecció de 
consciència i prestació social substitutòria, mags 
d’orient en paracaigudes  reivindicant un poliesportiu, 
reunions i més reunions posant els fonaments  del 
dic de contenció de la prolongació salvatge d’una 
avinguda depredadora.

Anys en els que les institucions públiques posaven 
els recursos a l’abast d’associacions i entitats no 
perquè tenien dret sinó com regals que tenien a bé fer.
Mirant enrere, la flama de la participació ciutadana 
(que ara es pot consultar al catàleg 
conceptual ple d’autogestió i empoderament), 
es va mantenir viva perquè elles i ells estaven 
allí malgrat la degradació programada.

Anys de treball de barri que no han aconseguit 
tot el que desitjavem: desigualtats i intolerància 
són problemes que es presenten com si foren 
nous, però estaven ja presents i continuaran 
si no treballem sumant experiència i empenta.
Anys de festes, jocs, sopars i carrer. Molt de 
carrer. Platja, música i poesia. I rialles, moltes 
rialles. I es que ningú podia riure com elles...”

Rafa Vallès

REFERENTS i ANTECEDENTS
de la Guia del Teixit Associatiu dels

Poblats Maritimos
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MANIFEST CABANYAL REVIU
És una associació sense ànim de lucre, que 
des de 2015 treballa en tots els processos de
participació als Poblats Marítims. Les persones que ho 
componen, posseeixen una gran experiència en Activisme
Social i Cultural i sobretot, en la realitat social del barri.    
Un barri degradat per una gestió hostil i clarament
devastadora, d’un Ajuntament insensible 
i voraç, les accions del qual van provocar 
la creació d’un important nombre
de col·lectius que, bé a través de la Cultura o l’activisme 
social van entendre que la forma més efectiva de defensar i
visibilitzar el que succeïa en el nostre territori, era 
realitzant accions conjuntes, amb un front comú.
És, en aquest context on sorgeix La Col·lectiva, espai 
multicultural autogestionat (el antic col·legi pùblic 
San Pedro) en el qual diferents col·lectius imparteixen 
cursos, tallers i fòrums culturals. En aquest espai 
és on hem desenvolupat la nostra xicoteta marxa, 
realitzant diverses activitats. Constitueixen els fins de 
la nostra Associació promoure el desenvolupament 
i la promoció personal i social a través de l’educació 
i la dinamització soci-comunitària, l’acciò cultural, 
interconnexió entre altres activitats, donant suport 
al teixit associatiu a través de xarrades, tallers de
fotografía, tallers de participació (REDCOLECTA), 
documentals i exposicions. L’origen del Taller 
REDCOLECTA va sorgir entre un grup de somiadors 
(CABANYAL REVIU I APECCV) que va decidir
crear un espai de confluència entre 
col·lectius, buscant aquells punts en comú 
que ens permeteran créixer i amb això
enfortir-nos. El projecte presentat pretenia fomentar 
la participació ciutadana i el treball en xarxa dins dels 

“Poblats Marítims” de València. Per a treballar la 
participació ciutadana es varen conjugar el moviment 
organitzat representat per associacions del barri, 
també col·lectius no organitzats formalment i 
finalment a ciutadanes i ciutadans a títol individual. 
Comtàvem amb la gran ajuda de la Fundació L’horta 
Sud i de la Associació IMPULS. Concretarem 
accions amb el grups de treball per veure quines 
expectatives te cada un dels participants i si podríem
arribar a un consens sobre el treball a realitzar. Després de 
que cada un les plantejara, arribarem al consens de que
d’aquest projecte al menys es treballaren, aquestos temes:
1- La gestió del futur centre cívic
2- Fer visible i posar en valor capital social del barri.
3- Estudiar fòrmules jurídiques per a crear xarxa 
dels col·lectius del barri o grups d’interés.
4- Possicionar a les associacions del barri com a lobby.
5- Gentrificaciò vs turistificacció.
I és en el punt dos on sorgeix la Guia del Teixit Associatiu 
en els Poblats Marítims, elaborant una Avaluació de
l’impacte del que aporten les associacions del barri, 
mesurar com diu Peter Drucker el PIB ocult de les 
societats.
Creació d’una pàgina web, on transmetre, fer visible i 
posar en valor el capital social dels Poblats Marítims.
Hem de contar els logros de les associacions del barri, 
el que aporten les entitats, donar eines a les associacions 
del barri per a crear un relat compartit basat en 
dades objectives, recuperar i fomentar la confiança 
mútua entre les associacions i enfortir el teixit 
associatiu visibilitzant el seu valor de forma conjunta.
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IMPACTE DE LES ASSOCIACIONS ALS 
POBLATS MARÍTIMS

És hora de mostrar el que aportem a la societat, 

Què es pretén?
Aquesta és una foto que pretén mostrar el que 
aporten les associacions dels Poblats Marítims a 
la ciutat, transformant en xifres i mostrant el resultat 
de la seua implicació, el compromís i la participació 
de tantes i tantes persones que treballen de manera 
voluntària. Així mateix, amb aquest projecte volem 
Donar visibilitat, valorar, agrair i reconéixer l’aportació 
social i econòmica d’aquestes associacions a la 
societat amb dades objectives: persones associades, 
voluntàries, hores de dedicació, recursos econòmics, 
etc. Totes les associacions som importants, juntes 
som més fortes, més eficaces i més autònomes.
Aquesta és una foto del que aporten les 8 associacions 
que han participat en l’arreplegada de dades de 
les associacions dels Poblats Marítims amb una 
població de 19.3591 Les associacions donen vida al 
barri. Les associacions s’encarreguen diàriament de 
donar vida al nostres barris, porten la major part de 
l’activitat de temps lliure: esports, educació musical, 
festes, activitats extraescolars, juvenils, dona, tallers 
culturals, etc. És per això que podem afirmar que un 
barri sense activitat associativa és una barri sense vida.

Associacions Federades
De les 8 associacions 5 estan federades i 3 
no, el 63% de les associacions pertanyen 
a alguna fede-ració i/o coordinadora;

Després de la crisi provocada per la pandèmia 
de la COVID-19, moltes entitats ens hem vist 
afectades per la reducció d’ingressos. Per altra 
banda, l’augment de la burocràcia mitjançant 
obligacions documentals, fiscals, laborals, entre 
altres, són reptes que ens hauríem de fer reflexionar 
i cercar fórmules federatives per a fer-los front, 
compartint recursos i estalviant despeses.



11

Àmbits d’actuació
De les 8 associacions, 5 actuen a l’àmbit local o 
de barri. Una associació actua de forma comarcal, 
1 té àmbit autonòmic i un altra estatal.

https://www.valencia.es/ayuntamiento/webs/
estadistica/inf_dtba/2020/Distrito_11_Barrio_2.pdf

Camps d’acció
La pregunta sobre a quin camp d’acció i/o 
activitat es dediquen les associacions és una 
pregunta múltiple i es podien assenyalar, per 
ordre de prioritat, fins a tres opcions.
Els àmbits d’actuació als que es dediquen són 
assistència social com al més assenyalat en 
primera opció seguit d’educació, dona i territori.

Activitats que realitzen
Segons les dades que ens han remés les associa-
cions, entre totes elles realitzen al barri més de 100 
activitats puntuals a l’any en les quals participen 
una mitjana de 32 persones per activitat, i unes 
110 activitats periòdiques a l’any en les quals 
participen una mitjana de 22 persones per activitat.

Com dèiem abans, són activitats que es fan al barri, 
amb vocació de servei públic. També és la manera 
de participar i incidir en la vida i en les polítiques 
públiques. Les associacions veïnals ens organitzem 

per dinamitzar i reivindicar la vida als barris. Aquesta 
és la manera de fer cultura i d’incidir a través de la 
participació en les polítiques públiques, generant una 
acció política en tant que té incidència en el nostre 
barri. A més, ho fem d’una manera estable en el temps, 
organitzada, que genera comunitat i pensa en el bé 
comú per damunt del bé particular i l’individualisme.

Persones associades i 
voluntariat
Les persones associades a les associacions 
participants d’aquesta foto superen les 750 persones.

El nombre de persones associades és clau per valorar 
l’impacte del moviment associatiu als Poblats Marítims. 
No obstant això, les dades arreplegades al qüestionari 
ens fan pensar que existeixen diferents criteris a l’hora 
de considerar el nombre de persones associades i els 
nivells de compromís i participació d’una associació 
sense fer distincions entre persones beneficiàries o 
consumidores, usuàries o persones associades.

Aquest projecte pot ajudar a animar a aquestes 
entitats perquè reflexionen sobre els diferents nivells 
de participació de la seua base social. A partir 
d’ací, poden sistematitzar la recollida de dades i 
encetar estratègies per tal d’incrementar el nivell de 
compromís de les seues persones associades.

Distribució de persones 
associades i voluntariat
El 18% de les persones associades assumeixen 
tasques de voluntariat, és a dir, estan dedicant hores de 
la seua vida a dinamitzar el barri, promovent la cultura 
local o millorant la qualitat de vida de les persones.
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Hores de dedicació de les 
persones voluntàries
El 50% de les persones voluntàries dedica entre una i 
dues hores a la setmana, el 48% dedica entre 2 i 5 hores 
setmanals i el 2% dedica més de 5 hores a la setmana.

Les més de 174 persones voluntàries dediquen més 
de 450 hores a la setmana de forma desinteressa-
da a la millora de la vida de les persones i del barri.

Distribució per edat, 
persones voluntàries
La franja de població que més participa en tasques de 
voluntariat als Poblats Marítims està localitzada entre 
les persones de 30 i 45 anys amb el 40% del total. 
Li segueixen els que tenen entre 46 i 65 anys, amb 
un percentatge del 37%. Els menors de 30 anys es 
troben en tercer lloc, amb un percentatge del 16%, 
mentre que el 7% són persones majors de 65 anys.

https://www.valencia.es/ayuntamiento/webs/
estadistica/inf_dtba/2020/Distrito_11_Barrio_2.pdf

Aportem a la societat, 
educació en valors, activitats, 

implicació, compromís, 
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Distribució per gènere, 
persones associades
El 55 % de les persones associades són dones i el 
45 % són homes, el que situa l’afiliació un poquet 
per damunt a les dones enfront dels homes. Açò 
no vol dir que les associacions tinguen aquest 
percentatge de representació, el percentatge és 
sobre el total dels associats. Malgrat aquestes 
xifres, continuem tenint el repte de fer les nostres 
associacions més paritàries i, sobretot, d’educar en 
la igualtat dins de les associacions, en les actituds, 
repartiment de responsabilitats, respecte, etc.

Distribució per gènere, 
junta Directiva
Respecte a la representació per gènere a les Juntes 
Directives, els percentatges són molt semblants, 
amb un 53 % de dones i un 47 % d’homes.
53% Dones

Personal contractat
Les associacions dels Poblats Marítims generen més 
de 30 llocs de treball, dels quals el 77% és a temps

complet i el 23% a temps parcial (professorat de 
tallers, dinamitzador i dinamitzadores culturals, etc.). 
Dins dels contractes de treball a temps complet, 
el 80% són dones i el 20% són homes. Quart als 
contractes de treball a temps parcial, mantenen la 
mateixa línia, el 71% són dones i el 29% són homes.
Les associacions enquestades destinen en personal 
més al voltant del 84% dels seus pressupostos. 
Aproximadament el 40% d’aquest cost retornen a les 
arques públiques en quotes de la Seguretat Social i IRPF.

Ingressos totals
Els ingressos totals de les associacions que 
participen a l’estudi s’estimen al voltant dels 990.000 
d’euros. Respecte a les vies de finançament de les 
associacions, en primer lloc destaquen els ingressos 
que reben per subvencions, els quals representen el 
85% del total. En segon lloc, trobem l’apartat referent 
als ingressos per altres conceptes, amb el 7%. Els 
ingressos restants es reparteixen entre prestació 
de serveis (un 4%), donatius (3%) i quotes 1%).

Despeses
Les despeses estimades de les associacions dels 
Poblats Marítims arriben quasi als 800.000 d’euros. 
El 84% de les despeses es destinen a la contractació 
de personal. Li segueixen a molta distància, les 
despeses per a desenvolupar les activitats pròpies del 
teixit associatiu, amb un 11%. Les despeses per al 
manteniment de les entitats, suposen un 4%, mentre que 
un 1% es destinat a la difusió d’activitats, notícies, etc.
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Els resultats d’aquesta foto són un punt de partida, 
una invitació a la reflexió del moviment associatiu 
sobre aspectes que van des de l’organització interna 
fins a la diversificació de fons de finançament.
Relacionat amb les propostes de reflexió de l’Estudi 
d’avaluació de l’impacte de l’Ajuntament de València 
compartim les conclusions en el citat estudi:

La recollida i sistematització de les dades ens fa tindre 
informació objectiva, ens facilita l’avaluació del projecte 
i ens orienta en la presa de decisions respecte del 
futur en les nostres organitzacions. Les associacions 
ens hem d’acostumar a fer-ho de forma habitual.
Cal cercar fórmules per a afrontar la crisi 
generada per la COVID-19, a través de fórmules 
que ja estan funcionant com federar-se, fu
sionar associacions o buscar l’empara d’altres entitats.

Augmentar la base social de les associacions ens 
donarà legitimitat. Hem de marcar estratègies de 
futur per a cadascun dels nivells de participació 
que podem trobar a les associacions: persones 
beneficiàries o consumidores, usuàries o associades.

És molt important sistematitzar la informació respecte 

a les vies de finançament de les entitats, ja que ens 
hem d’acostumar al fet que els ingressos vinguen de 
fonts diversificades. Aquesta és una manera de garantir 
l’autonomia i la independència de les associacions.
Les associacions aporten recursos, hores de 
treball no valorades, gestionen projectes i serveis 
públics, multipliquen recursos, etc. Construir, per 
tant, un relat compartit entre totes les associacions 
que transcendisca al relat individual de cada 
associació, d’acord amb les dades arreplegades, 
donarà força i legitimitat al moviment associatiu.

La realitat participativa de les dones dins del moviment 
associatiu evoluciona positivament. Associar-se 
implica eixir de l’aïllament social, ajuntar-se amb 
persones amb interessos semblants, posar en marxa 
iniciatives que engresquen i dinamitzen a les nostres 
comunitats. Utilitzar a les nostres entitats com a 
espais que eduquen en la igualtat i que, a més, 
suposen un recurs contra la violència masclista.

Necessitem organitzacions per a seguir construint 
una societat plural, democràtica i solidària, mantenint 
les seues funcions per a cohesionar la comunitat, 
transformar-la i continuar provocant l’acció.
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ACCIONS SOCIOCULTURALS AL MARÌTIM

Uns altres punts del taller Redcolecta en 2019 va ser 
la gestió del Futur Centre Civic al barri del Cabanyal 
i possicionar als colectius del barri com un “lobby 
cultural” per recuperar l’identitat social front el process 
de tugurizació i gentrificació dels últims 40 anys.
En el llibre “Cultura, animació i gestió cultural”, 
Carles Monclús (Professor associat de 
Departament de Didàctica i Organització Escolar 
de la UV), defineix els conceptes seguents:

“Una associació és una agrupació de persones que 
decideixen unir-se de manera voluntària, lliure i solidària 
per aconseguir una finalitat comuna d’interès general 
o particular, sense ànim de lucre. Estan fortament 
marcades pel projecte cultural i pels fins de l’associació. 
La rendibilitat de la consecució dels fins s’estableix 
en relació amb la inversió de recursos econòmics, 
personals o espacio-temporals que constitueix el cost.”
També anomena els colectius sense forma jurídica:
“Voldríem també parlar ací d’un altre tipus d’organitza-
cions sense ànim de lucre que desenvolupen activitat 
cultural. No podem parlar d’entitats perquè no tenen 
en molts casos forma jurídica però actuen i conviuen 
dins d’una situació moltes vegades d’al·legalitat.
En el segle XXI parlar d’agents culturals sense parlar 
dels Centres Socials Ocupats o Autogestionats seria, 
com a mínim, un exercici d’ocultació d’una realitat que 

és ben present al nostre territori i que desenvolupa 
una important activitat cultural. Organitzen debats, 
concerts, exposicions i sol ser el canal d’expressió 
de moltes activitats culturals poc convencionals o 
obertament crítiques amb les idees hegemòniques. 
En la majoria de casos no tenen darrere cap forma 
jurídica que les sostinga, i funcionen de manera 
assembleària. Solen funcionar en espais ocupats.”
Casos com La Col·lectiva del Cabanyal, un espai 
autogestionat per diferents entitatsculturals que ha 
segut venut a un fons d’inversió per transformar-
lo en residencia de estudiants. Este espai va 
ser el antic col·legi públic al barri del Cabanyal.
Per tot alló, Manclús ens dóna pistes per una 
recuperació dels models de gestió sociocultural:
“A continuació, anem a indicar una sèrie de principis 
que, des del meu punt de vista, haurien d’estar 
presents en les intervencions en cultura en el àmbit 
públic en general però especialmente al municipal:

a) Cal fer una planificació a mitjà i llarg termini, de 
caràcter integral i partint de l’anàlisi del context
b) Cal treballar amb el no-públic 
i amb qui no participa.
c) Cal desenvolupar activitats que faciliten 
la interacció entre el públic i l’obra
d) Cal establir mecanismes de col·laboració 
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amb les xarxes associatives
e) Cal fer una acció cultural que garantesca 
la recuperació de la llengua propia
f) Cal promoure i defendre la diversitat
g) L’acció en cultura ha de sorgir dels ciuta-
dans per a arribar després als visitants
h) Cal mantenir un esperit proactiu des dels 
organismes públics, cal arriscar en la innovació.
i) Cal arribar i potenciar la participació dels 
diferents col·lectius de ciutadans i ciutadanes
j) Cal recuperar i conservar el patrimoni 
col·lectiu, però també reconceptualizar-lo 
des del present amb la participació de la 
comunitat per a projectar-ho cap al futur
k) La intervenció cultural ha de potenciar 
les possibilitats d’expressió dels ciutadans 
a través de les noves tecnologies
l) Les activitats culturals no poden 
ser només activitats d’oci.”

Aquests principis són els que hauríem de seguir 
tant associacions com les autoritats en un futur.
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ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES: 
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES DE LA 

MALVA·ROSA

Sense dubte, l’activisme social en el barri de la 
Malva-rosa està marcat per la lluita de classes 
dominants en el segle XX i principis del XXI. Barri obrer 
en el qual conflueixen i conviuen persones treballadores 
que han sofert l’aïllament de la ciutat de València, molt 
comú en tots els Poblats Marítims. Un aïllament físic 
motivat per la línia del ferrocarril i altre pitjor que ha 
sigut la desídia dels governants a l’hora d’invertir diners 
en infraestructures urbanes i socials. Antonio Sanchís, 
en el seu llibre “Historia de la Malvarrosa, nacida de 
agua”, descriu amb molts detalls la idiosincràsia de 
la Malva-rosa, al qual ens remetem per citar alguns 
passatges de la forja del moviment associatiu:
“Quan la Malva-rosa no era més que un barri-dormitori, al 
marge de la ciutat, convertida en un fangar quan plovia, 
un grup de veïns fundà en 1970 l’Associació de Caps 
de Família. Però les seues reivindicacions bordejaven 
el límit de la legalitat i per això, en febrer de 1974, el 
Moviment triturà tota la seua documentació i la reduí 
a la inanitat. Però, una vegada escapçats, buscaren 
nou empara legal en altra Llei de 1964, que, amb 
moltes limitacions, proclamava la llibertat d’Associació.
A partir d’ahí, la Malva-rosa, en una època efervescent, 
fou un terreny abonat per a l’acció de multitud de 
militants conscienciats de l’esquerra i extrema 
esquerra, comunistes o socialistes, troskos o 
estalinistes, cristians o maoístes, que transformaren 
el barri en El Daurat de la política. En aquest ambient, 

l’Associació activà les seues piles i se fixà com objectiu 
central, aprovat en assemblea de carrer, revertir aquest 
aberrant projecte d’autopista i convertir-lo en el Passeig 
Marítim que ara disfrutem. Per allò aprofità la visita a 
València que féu Joan Carles I, acompanyat del nou 
ministre de Vivenda i Urbanisme, Joaquím Garrigues 
Walker, a qui li feren arribar la seua alternativa. 
L’Associació es va vestir de llarg amb aquesta proposta 
i el manifest-programa que redactà fou passat a la 
signatura de tota València, arreplegant innombrables 
adhesions, transcendint l’àmbit local i aconseguint que 
la platja de la Malva-rosa fóra per al poble valencià.”
Entre l’AAVV i les AMPES es formarà una 
Coordinadora d’Educació que barallarà per la 
construcció d’un col·legi, durant una època que 
la població de la Malva-rosa cresqué d’11.060 
habitants en 1.975 a 13.895 habitants en 1.984.
L’indestructible teixit social es va forjant i 
renovant amb els xicotets grans assoliments:
- Sepultar la sèquia de Vera, font de malalties, 
i instal·lar la depuradora en la platja.
- Aconseguir paralitzar l’autovia que destruïa 
la platja i impulsar l’actual Passeig Marítim.
- Recolzar a les AAVV del Marítim per aconse-
guir enterrar les vies del ferrocarril.
Entre tant s’inicien els anys 80 marcats per la nova 
democràcia que carregada d’il·lusions alentava una 
dècada prodigiosa que es veuria marcada per les 
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“eleccions de la Rosa”. Però també el teixit social sofriria 
els estralls d’un barri degradat, amb altes taxes d’atur 
i marginalitat. El possible tancament de les Drassanes 
d’UNL fou un punt d’inflexió en el qual s’implicà tot 
el barri: AAVV , Associació de Mestresses de Casa, 
AMPES, religioses, etc. fent manifestacions per tota 
València i recolzant amb caixes de resistència. Fou 
l’any que es desbordà la presa de Tous, desbordant-se 
la solidaritat des de la Malva-rosa per a llevar fang, 
acostumats a les inundacions que degut al nivell freàtic 
i la falta d’un bon sistema de clavegueram inundava 
la Malva-rosa cada vegada que plovia en la tardor.
Mentre, el procès de tugurització que s’estenia per tots 
els Poblats Marítims, propiciant per la venda i tripijoc de 
drogues, feia que el teixit social isquera a manifestar-se 
sent respost amb brutalitat pel Govern enviant 
antiavalots en les manifestacions i concentracions en 
“les quatre cantonades” contra el tràfic de drogues 
de les Casetes Roses en octubre de 1991. Estem a 
octubre de 2020 i continuem amb el mateix problema.

El 10 de juny de 2016 es fusionaren les dues entitats 
veïnals de la Malva-rosa, la fins aleshores denominada 
“Associació de Veïns Malva-rosa” la fundació de la 
qual data de 1973 i l’“Associació de Veïns i Amics 
Malva-rosa” que passa a denominar-se ’ASSOCIACIÓ 
DE VEïNS/VEÏNES I AMICS/AMIGUES MALVA-ROSA”
“Associació de Veïns i Amics Malva-rosa” més 

coneguda com Amics i Veïns nasqué amb el segle 
XXI amb un activisme més juvenil i assembleari, els 
promotors dels quals sorgeixen de l’entitat veïnal més 
veterana. És una associació molt oberta als moviments 
socials, que treballa a fons en l’àrea d’educació, 
en la reformulació d’una societat més igualitària.

Des de la fusió, la nova entitat conserva la tradició 
d’una i la saba nova d’altra construint una proposta 
integradora, en la que es bolca en l’activisme 
veïnal, des de el que es reivindica que la nostra 
ciutat es construïsca des dels barris. Forma parte 
de la Plataforma del Litoral per al Poble (PELPAP).

Les nostres reivindicacions són clares i d’ample 
caràcter social. Els problemes que tenim són de 
caràcter estructural i polític, per això les demandes 
són també globals. La degradació del nostre 
barri i dels nostres carrers són fruit de l’abandó 
històric en el qual ens trobem alguns barris de la 
perifèria de la ciutat. El que volem és ampliar els 
i ens reivindiquem com un barri digne i combatiu.

Les nostres reivindicacions són 
clares i d’ample caràcter social
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- Més i millors serveis públics: 
- Educació, sanitat  i serveis socials.
- Places dignes en comptes 
de descampats
- Més neteja als nostres carrers
- Garantir el dret a un habitatge digne
- Detindre el mercat especu-
latiu de la droga.
- Reforçar la convivència amb 
mesures de reforç educatiu i social
- Polítiques i espais culturals amb 
alternatives d’oci i formació
-Com afecta el projecte d’ampliació del 
port als Poblats Marítims i a València
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DONES DE LA MALVA

Com hem comprovat al llarg de l’activisme social 
en tots els  barris del Marítim, les persones que 
encapçalen associacions i altres entitats eren homes. 
Però també en qualsevol àmbit de poder  social, com 
clar reflex d’una societat masclista postfranquista.
La dona ha sigut la que des de la reta guarda feia possible 
que en la lluita social, sindical i política hi haguera 
menjar, higiene i fent-se càrrec de lxs fillxs. Aquest 
esforç no ha sigut posat valorat ni visibilitzat pel fragor 
dels temps que ens ha tocat viure, entre altres causes.
En la Malva-rosa, hi ha una associació feminista  
pionera en València des de fa trenta anys;  que 
és Grupo de Mujeres Malvarrosa. Fomentant en 
les dones aquesta presa de consciència en  la 
necessitat d’empoderar-se com dones que han 
sigut i són el sosteniment de la vida familiar i social.
Realitzen activitats com el “Taller de Teatre” des 
de fa tretze anys en el que difonen i promouen la 
cultura feminista, valors ciutadans tan mancats en la 
societat actual i el “Taller de ioga”, de dilluns a dijous.
Dins de les activitats de “Setmana de la Dona” en 
març, fan un “Concurs Literari” i estan coordinades 
amb l’equip directiu i algunes professores del “IES 
Isabel de Villena” i “l’Escola d’Adults de la Malva, 
promovent debats sobre la violència de gènere.
També té una publicació anual amb la revista “La Mar 
Salada”, el missatge feminista de la qual és una illa en 
mig d’aquest obscur mar de publicacions que inunden 

els mitjans de comunicació. Fem nostres, també, les 
paraules de l’última editorial d’aquesta publicació en 2019:
“Seguim  estant  en  inferioritat de condicions;  se segueix 
agredint, se segueix violant i se segueix matant dones. 
Per això ens preguntem: S’ha de conquerir el   poder?  
 Si, però no per a reproduir els mateixos patrons  
que  sols  serveixen per mantindre el  sistema,  
controlar a la població i sotmetre a les dones.”
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ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES 
CABANYAL CANYAMELAR

El 15 d’octubre de 2019 l’assemblea general de 
l’Associació de Veïnes i Veïns Cabanyal-Canyamelar 
ha renovat la Junta Directiva d’aquesta entitat 
sent escollits per unanimitat els següents 
sòcies i socis per responsabilitzar-se de la 
JUNTA DIRECTIVA ASSOCIACIÓ DE VEÏNES 
I VEÏNS CABANYAL – CANYAMELAR
President: Fèlix  Estrela, Vicepresidenta :  Elena Vicedo
Secretari : Julian  Mascarós, Tesorera:  Reme  Vila
Vocals:  Daniel Adell,  Carmen Castelló, Empar Cerveró, 
Diego Linares,  Teresa Sanchis,  Lola de la Vara
Esta junta directiva vol recollir i agrair el ample historial 
des de novembre de 1977, que ha estat el treball de 
l’AVVCC en els àmbits socials, culturals, etc. en el 
nostre poble el Cabanyal-Canyamelar, mantenint i 
fomentant l’esperit crític i solidari, establint relacions 
de col·laboració, tot això per a reivindicar la qualitat de
vida urbana de la ciutadania i fent possible 
la DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA.
Serà prioritari en el nostre treball l’aprovació del 
PECC (pla d’ordenació urbanística), defensant 
les al·legacions que han estat presentades com a 
millora dels aspectes de control de la massificació 
urbanística i gentrificació del nostre espai urbà.
Potenciarem un entorn ecològic al nostre barri, 
reivindicant les dotacions de zones verdes i un trànsit 
no contaminant pels nostres carrers (via verda).
És posicionarem front a l’afectació del Port de 

València, en projectes que poden incidir a la qualitat 
de vida de la ciutadania del nostre barri ( accés nord).
Reivindicarem el control de les problemàtiques 
incíviques al barri (seguretat ciutadana), reivindicant un 
control per part de l’administració d’aquestes actituds, 
per a potenciar la convivència de la ciutadania al barri.
Defensarem l’ensenyament public i de qualitat 
al barri en els nivells educatius obligatoris, amb 
la col·laboració dels centres educatius del barri, 
com el CEIP Les Arenes, CEE Ruiz Jiménez, etc
Potenciarem la qualitat de vida integral, fent referència 
a la cultura popular com a part d’aquesta qualitat, 
amb la potenciació i organització de manifestacions 
culturals que fan possible la participació de 
la ciutadania en activitats cultural i d’arrel.
Reivindicarem i protegirem les manifestacions 
culturals pròpies del Cabanyal-Canyamelar, tant 
les pertanyents al patrimoni cultural material 
com a les del seu ric patrimoni immaterial.
Defensarem la Sanitat Pública per a la consecució 
de la qualitat de vida, col·laborant i participant en les 
diferent estructures de participació com usuaris de la 
sanitat, en especial referència al nostre centre de salut 
(Serradora).
Continuarem i intensificarem la coordinació 
amb altres entitats i plataformes: Federació 
d’AAVV de València, CAVE-COVA, etc
Moltes coses han canviat en el nostre barri i en 
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aquesta ciutat des d’aquell dia, fa ja 21 anys, en 
què un grup dels seus veïns i veïnes sentirem 
la necessitat de constituir la Plataforma Salvem 
el Cabanyal-Canyamelar, perquè veiem que la 
immediatesa d’un projecte municipal, que havia estat
sobrevolant i amenaçant sobre el seu futur des de feia 
diverses dècades, podia posar cap per avall la vida 
de molts dels seus veïns i veïnes, davant la mirada 
escèptica, quan no impassible, de la major part 
dels agents polítics, socials i fins i tot del món de la 
cultura d’aquesta ciutat, que ens observaven des de 
l’altre costat del bulevard de Serradora. Eren temps 
en què el poder de Rita Barberá arribava fins a l’últim 
racó d’aquesta ciutat i que des de poques instàncies 
“oficials” es trobava el suport a aquesta causa, un suport 
que amb el pas del temps ha estat gairebé unànime.

En aquest context va sorgir Salvem el Cabanyal i així 
va donar els seus primers passos, com una plataforma 
unitària que va aglutinar a la quasi totalitat dels 
col·lectius i agents socials que tenien la seva raó de ser 
en aquest barri. Des del primer dia, o fins i tot des del 
dia anterior, la vida i treball de la Associació de Veïns 
i Veïnes Cabanyal-Canyamelar ha transcorregut en 
paral·lel a l’aclaparadora activitat que la plataforma ha 
desenvolupat en aquests 21 anys, i així s’ha mantingut 
fins el dia en què ha decidit la seva autodissolució. 
En el moment de la seva fundació, una part important 
dels integrants de la plataforma ja havien vingut 
formant part de l’associació de veïns, però al mateix 
temps, molts dels quals es van sentir atrets per la crida 
de Salvem, van passar a formar part de l’associació 
de veïns i veïnes, fins i tot a integrar-se en la seva 
junta directiva.

A la llarga trajectòria de la nostra associació, en 
aquesta transcendental etapa, el treball desenvolupat 

per Salvem ha estat com en una cursa de relleus, el 
millor dels integrants de l’equip agafa el testimoni 
conscient de la seva responsabilitat, i quan el lliura 
a el següent relleu, la resta de competidors han 
quedat a la seva esquena, en aquest cas els enemics 
d’aquest barri han quedat a la llunyania. Ja ningú ha 
gosat reclamar la prolongació de Blasco Ibáñez en 
la campanya de les passades eleccions, ni tan sols 
els seus grans defensors durant tots aquests anys.

Si bé és cert que algunes persones a títol personal i 
organitzacions del barri que inicialment es van integrar 
en Salvem el Cabanyal, van sucumbir davant la 
pressió municipal, potser pensant que el moviment 
no anava a cobrar la transcendència que finalment 
ha tingut, no és menys cert que el treball conjunt 
realitzat en la defensa d’aquest barri i del seu veïnat, 
allunyat sempre de posicions partidistes, així com la 
intransigent i perversa estratègia mantinguda al llarg 
de tants anys des del govern municipal, va permetre 
dotar les seves accions d’una gran transversalitat. 
Una transversalitat al barri i al conjunt de la ciutat.

Vint anys després, en el seu comiat, la plataforma ens 
“encoratja a seguir amb la defensa dels interessos 
generals del barri, de la justícia social i de totes les 
veïnes i veïns”. Saben bé que ho farem, està en la 
raó de ser d’aquesta associació, com també sabem 
nosaltres, que els que tant han donat de si mateix 
en tots aquests anys en la defensa del “seu veïnat”, 
continuaran col·laborant amb aquesta, que és seua 
Associació de Veïns i Veïnes Cabanyal-Canyamelar, 
per seguir en la lluita pel benestar de la ciutadania i 
l’interès general. Una lluita en la que estem cridats a 
convergir amb la resta d’associacions disposades 
a integrar-se en la vida social del nostre poble. 
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ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEïNES DEL 
GRAU PORT

 

“Som una Organització no Governamental, independent, 
al marge de qualsevol govern, la qual cosa no vol 
dir que no siga política. Les Associacions de Veïns 
sorgeixen de la voluntat, lliure i democràtica dels propis 
veïns dels barris, pobles i ciutats de tota Espanya.
Sense ànim de lucre, la seua junta Directiva i els socis 
actuen amb caràcter voluntari. Els seus objectius són 
emancipació i progrés. No són matalàs ni coartada 
de cap poder o administració.La seua missió és 
treballar i exigir millores en favor dels seus veïns.

Dones i homes dels barris qui,amb igualtat de condicions 
i oportunitats formen cada associació que busquen junts 
solucions mai de manera aïllada. Cada dirigent veïnal 
assumeix com tasques la de treballar en equip, sap que 
amb allò es juga resoldre definitivament els problemes 
que té el seu barri. Sap que així està construint barri 
de qualitat. No basta simplement amb plantejar 
solucions, deuen de ser de qualitat i respectuoses 
amb el desenvolupament sostenible de la resta del 
barri i de la ciutat.

Als problemes col·lectius, les associacions de 
veïns no plantegen les seues reivindicacions per 
gust, les originen els problemes, necessitats, 
demandes i carències de caràcter general objectiu, 
sentides per la majoria dels seus conveïns.

Que actuen formulant reivindicacions com solucions que 
es reclamen com drets. Drets de qualitat de vida, estan 
o no emparats per la Llei participada. La participació és 
una qüestió fonamental de les associacions de veïns, tant 
en el projecte final com durant tot el procés d’elaboració, 
seguiment i avaluació dels resultats de caràcter 
progressista.

És dir, que afavorisquen el desenvolupament humà 
i la millora dels drets ciudatans. Que avancen dia 
a dia per aconseguir un barri millor, incidint en els 
mecanismes que asseguren una qualitat de vida per a 
la majoria, fiançant els criteris jurídics i ideològics que 
impulsen l’estat de benestar. El concepte de progrés 
deu ser una guia que oriente les reivindicacions 
de les associacions de veïns i que allibere temps 
d’altres ocupacions.

A les associacions de veïns no s’hi va perquè no es 
té altra cosa a fer. Per descomptat, cap persona 
hi va a “sofrir”. El que participa en una associació 
de veïns ho fa perquè li resulta un treball gratificant. 
Treballant en l’associació de veïns, un es diverteix, es 
forma, participa, aprèn, ofereix el millor d’un mateix 
i rep el millor de les altres. Les persones que actuen 
en les associacions són persones amb capacitat per 
organitzar-se i organitzar, a qui no els preocupa alliberar 
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temps d’altres ocupacions per a dedicar-lo a treballs 
de l’associació, lluiten per l’organització de la societat 
promovent activitats culturals, educatives, urbanísti-
ques, de salut, etc..iniciatives per al barri en benefici 
col·lectiu, per construir un barri més digne i solidari.

I defenen als ciutadans davant les Administracions. 
Les associacions de veïns es fan presents en totes 
les institucions on es decideixen assumptes que 
afecten els ciutadans. Reivindiquen, negocien, 
pacten davant ajuntament, diputacions i comunitats. 
Es coordinen amb altres entitats afins als objectius, 
fomentant un moviment social capaç d’assolir 
resultats en la millora de la qualitat de vida.”

Algunes de les reivindicacions que l’AAVV 
demanen des de fa temps són el túnel ferroviari, 
soterrant les vies del tren de Serradora i un centre 
d’atenció primària.

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEïNES DEL 
GRAU PORT
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ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES DE 
NATZARET

La història de l’Associació de Veïns i Veïnes de Natzaret
Els ´70: Cap a una organització del veïnat
10 de febrer de 1976: en la porta del cinema “Los 
Ángeles” de Natzaret mor una veïna aplastada per un de 
tants troncs que circulaven per el barri a qualsevol hora 
del dia. La multitudinària assemblea que aquella mateixa 
vesprada-amb el tronc encara a la porta i davant del últim 
alcalde franquista de valència- pren la decisió històrica 
de crear l’associació de Veïns que amb el sobrenom de 
“Isabel Nebrada” en memòria de la dona que va morir 
el dia de l´assemblea, seria legalitzada el 31 de gener 
de 1977. Aquella decisió no va fer mes que traure a 
la llum publica el treball preparatori que des de 1973 
venien realitzant un bon grup de veïnes i veïns. Gràcies 
a aquest treball també, un fet luctuos es converteix 
en element transformador de la població i del barri.

A partir de aquell dia, Natzaret començà a ser un altre. 
La impotència de tant de temps continguda i la il•lusió 
que de sobte floria trobant l’esquerda necessària junt 
a això, una simple i forta organització (assemblees 
i encarregats de carrer, comissions de treball, 
assemblees de barri, xerrades informatives i debats)
va oferir al veïnat i el protagonisme que mai hi havia 
tingut assolint significatives millores: apertura del nou 
consultori, enllumenat, asfaltat, claveguera, sanejament 
del riu, transport escolar per a FP i B.U.P., cobriment de 

séquies, parcs en front de Benimar i junt al riu, aprovació 
de la proposta de legalització de terrenys zona A, taxació 
del fem, xarxa d´aigua potable per a tots, creació de 
l´Escoleta i la redefinició del pla general d’ordenació 
urbana.Tot això sense deixar de celebrar les setmanes 
de ba rri, les setmanes de esport i festa, excursions 
i per primera vegada la Foguera de St. Joan (1979). 

La A. Veïns de Natzaret tingué també un paper capital
en el moviment veïnal de València, quan es 
creà en desembre de 1976 la Coordinadora de 
Associacions de Veïns de l’Horta, de la que va ser 
primer president pr ecisament el llavors president 
de l´A. Veïns de Natzaret. Va participar també 
molt activament en els dos Aplecs al Saler i en la 
mobilització contra la central nuclear de Cofrents...

Els ´80: Cap a la consecució de servicis col•lectius
Si els anys de la transició varen ser de una participació 
popular mai vista, en els primers anys de la democràcia 
molts dels esforços veïnals varen ser traspassats a la 
maquinària dels partits en les institucions. Encara que a 
Natzaret també es va notar la baixada a la participació 
que va deixar de ser massiva, florí en aquesta dècada 
l´A. Veïns per la quantitat d´iniciatives sobretot a terreny 
cultural i de creació de servicis: El solar per al Centre 
Cívic i la posterior construcció del mateix, el Club 
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de jubilats, les Associacions de Pares d´Alumnes, 
l’Equip de Serveis Socials, la Biblioteca; i crear altres 
plataformes de tipus cultural, lúdic i organitzatiu: 
el periòdic Natzaret, l’Associació Juvenil Pebrella, 
el Grup de dones, el Centre de Música i Dansa, 
Coordinadora d’Educació, Ràdio Natzaret, Programa 
d´infància i joventut... Continua la tradicional celebració 
del Dia de l´arbre i la Foguera de St Joan, comença 
a celebrar-se el Dia del llibre i del medi ambient...; 
les “Semanas de Deporte y Fiesta” passaren a 
denominar-se Setmanes de Convivència a partir de 
l´any 1981 amb motiu de la situació creada per els 
delictes constants d’unes poques famílies gitanes, 
i posteriorment Setmanes de Cultura i Convivència.

A aquestes realitats cal afegir-ne d’altres que, tot i no 
haver estat aconseguides directament per l’Associació, 
no s’expliquen sense la presència d’aquesta, 
com són: Universitat Popular, Escola de Persones 
Adultes, nou equip del Centre d´Atenció Primària...
Es veritat que no totes estes realitats han perdurat 
però exerciren un paper important. Així mateix vàrem 
tindre algunes entropessades, la més significati-
va la pèrdua de la platja a pesar d’una llarga lluita.
Aquest ampli ventall tenia la seua explicació, entre 
altres coses, en el bon enteniment entre un grup de 
professionals i tècnics de l´Administració que treballaven 
al barri i l´Associació de Veïns. Sens dubte també al 

suport de la Regidoria de Cultura de l´Ajuntament cap 
a totes les iniciatives culturals en l’àmbit de la ciutat.
Per altra banda, en la seua línia d’estendre la participació 
al màxim de persones i de entitats per la millora del 
barri, l´Associació de Veïns obrí l´àmbit de les seues 
comisions de treball promovent diferents 
coordinadores: 1981: Comissió gestora del periòdic 
Natzaret i representants gitanos; 1982: Comissió 
gestora del periòdic Natzaret; 1984: Comissió de 
Cultura de Natzaret; 1985: Comissió d´esports del 
barri; 1986: Coordinadora d’Educació. L´aspiració 
cap a un barri organitzat queda perfectament 
recollit al fullet “Programación 89 y guía de recursos 
Nazaret” editat aquell any per l’Associació.

Els ́ 90:
 Cap un nou paper de l’Associació de Veïns i Veïnes
I així als anys 89-90 l’Associació es capbussà de ple 
en un procés de profunda reflexió sobre el treball 
comunitari en el qual es donava gran importància: 
al mètode de treball, a la necessitat d’acceptar 
i impulsar a altres col•lectius a la participació i 
intervenció, a la imprescindible participació dels 
professionals i tècnics del barri i sobretot a la 
consciència cada volta més clara que cap organització 
pot ella sola representar els interesses de tots.
Un fet vindria a reforçar aquesta coincidència. El 14 
de setembre de 1990 l´Ajuntament enderroca les

És hora de mostrar el que aportem 
a la societat, educació en valors, 
activitats, implicació, compromís, 
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cassetes de paper convertides en autèntic 
gueto de narcotraficants- amb el fi d´ampliar 
el pati en aquell temps C.P. Vicente Hervás 
llargament reivindicat per la comunitat educativa. 
Llavors existia el compromís de reallotjar divuit 
famílies del carrer Pertusa considerades “netes” 
pels coneixedors de la situació, reallotjament que 
inicialment i de manera provisional es pensava fer al 
solar situat junt al Camí del Canal. Més tard es parlà 
del projecte de construir 400 habitatges públics 
(El problema de la vivienda en Nazaret y futuro del 
barrio realitzat per tots els professionals i tècnics del 
barri) d’interés polític de la dreta valenciana d’aquell 
moment Unió Valenciana intencionadament varen 
enterbolir amb males interpretacions, mentides i 
calúmnies eixa situació amb la finalitat concreta de 
mobilitzar el veïnat en contra de l’Associació de veïns 
de Natzaret, acció que després de diversos intents 
fallits quall a la creació d´una nova Associació de Veïns 
que paradoxalment es denominà “Nazaret Unido”.

Aquest conflicte al voltant de l’habitatge o vivenda, 
lligat a la consciencia a què havia arribat l’Associació 
de Veïns de Natzaret de no acaparar la representació 
de tot el veïnat, donaria peu la creació de la Comissió 
de la Vivenda integrada per totes les entitats del barri 
que varen voler participar, i que va ser impulsada 
amb coratge per la nostra Associació. Aquesta 
comissió, junt a la ja existent d’Acció Social, va ser 
l’embrió de la Coordinadora del Barri, que com a tal 
es constituiria arran de l´assassinat del camioner que 
va causar per accident la mort d´un xiquet gitano, 
després d´haver experimentat el treball de confecció 
de la plataforma Reivindicativa davant les eleccions 
municipals de 1991 a partir de les propostes que 
la nostra Associació va oferir a totes les entitats i 
persones del barri (Barrio de Nazaret, propuestas 
92, editat per l’Associació de Veïns de Natzaret).

El dur conflicte abans al•ludit no féu enrere la nostra 
Associació, que anys abans havia engegat el Programa 
d´Infància i Joventut projecte que propiciaria la 
creació en 1992 per part de l´Ajuntament del Centre 
d’informació Juvenil gestionat per l’Associació i les 
posteriors ampliacions de local. Tampoc minvà la 
força de reivindicació (Acampada davant de Moyresa, 
trasllat de contenidors, reforma Pla M-6C, legalització 
dels terrenys de la zona B, etc). ni l’empenta de les 
tradicionals jornades festives, culturals o esportives 
(Cau d´art, carnestoltes, Dia del llibre, Setmana de 
Cultura i Convivència, Fogueres de St. Joan, creació 
del club esportiu Natzaret i un llarg etcètera). Però 
és cert que en eixa dècada i en els anys posteriors 
l’Associació centrà els seus esforços a abrivar 
la participació i el treball conjunt del màxim de 
entitats en l’àmbit de la coordinadora del barri.
Els 2000: La nova situació i els reptes 
per al’Associació de Veïns i Veïnes

Amb eixe tarannà i eixa espenta comença el camí 
pels dos mil i aquí continuem perquè es apassionant 
participar en la lluita per la dignitat, la nostra 
dignitat, la de les persones que vivim a Natzaret 
i la de la nostra Associació. I així va continuar.
En l’aspecte territorial: perseguint la integració de 
Natzaret en la Ciutat i els Poblats Marítims (cap a la 
consecució del tramvia i el soterrament de les vies!) front 
a la megalòmana actitud de les administracions local 
i autonòmica (Copa Amèrica, Fórmula 1...); afrontant 
la persistent amenaça del port (sempre el port!...); 

pressionant per un habitatge assequible per a la joventut.
En l’aspecte social: treballant per la integració dels 
immigrants en tant que nous veïns; buscant les 
esquerdes del narcotràfic al barri; alertant sobre la 
problemàtica educativa; combatent la desocupació 
y el baix nivell de renda del barri; entestant-nos 
en aconseguir un barri més net, agradable i 
confortable per a totes les persones que hi vivim.
Volem compartir aquestes aspiracions -en la mida 
que siga possible- amb la resta d’entitats integrades 
en la Coordinadora del Barri, amb el convenciment 
que allò que puguem fer entre totes i tots, no hem 
de fer-ho a soles. I al mateix temps donant la cara i 
mostrant amb orgull el rostre de la nostra Associació 
de Veïns i Veïnes de Natzaret entregant-nos al barri 
i exercint la solidaritat amb les causes populars 
del món.

El moviment veïnal tindrà futur si sabem integrar i 
reconéixer que fem falta totes i tots -mai s’és massa 
major ni massa jove per a treballar per un barri millor i 
molt més nostre-, ja que l´empresa que hem de seguir 
forjant ens situa davant reptes importants i profunds 
que toquen de ple als nostres comportaments i valors.

L´Associació de Veïns i Veïnes de Natzaret es felicita 
per l’esforç compartit de totes aquelles persones 
que al llarg d’estos anys em lluitat de forma 
organitzada per construir un barri més habitable 
i solidari, i vos invita a tots i a totes a incorporar 
aquests retalls de vida en el patrimoni de la narració 
familiar, a parlar amb orgull de la nostra història, i 
sobre tot a apostar amb esperança pel nostre futur.
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ASSOCIACIÓ VEÏNAL VERGE DEL 
CARME-BETERÓ

La dècada dels 70 un grup de veïns i veïnes, algun@s  
dels  quals  havien  format  part  de  la resistència des 
de la clandestinitat, encarregant-se  de la propaganda 
a favor de la democràcia dins del partit comunista.
Sent algun@ d’ell@s integrants de la coordinadora 
del PCE del Marítim amb seu en el carrer Escalante, 
participaren en la creació de comissions gestores en la 
Malva-rosa i en Verge del Carme-Beteró, el seu principal 
objectiu és aconseguir millores per als barris tals com 
clavegueram i asfaltat, així com reivindicar tímidament 
la democràcia. Dites comissions de treball es permetran 
fins a la seua completa legalització en l’any 1976 que 
passaren a denominar-se associacions familiars.
El 2 de gener de 1976 es publica en el Boletí Oficial 
l’aprovació dels estatuts de l’ “Associació Familiar del 
Barri Carme-Beteró del Cabanyal de València”, i el 28 
de Febrer queda finalment, aprovada en assemblea 
general la junta directiva definitiva encapçalada per 
Vicente Perez Pascual, formada per nou homes i 
tres dones, una de les quals, Concepción Noguerón 
Blasco, serà elegida presidenta un any més tard.
Des d’aquest instant, nasqué una associació 
independent, sense ànim de lucre, reivindicati-
va, col·laboradora, sempre tenint present 
el seu principal objectiu: vetllar pels 
interessos generals de l@s veïn@s del barri.
Les seues reivindicacions històriques: clavegueram, 
enllumenat i asfaltat, reformes dels blocs Verge del 

Carme (habitatges construïdes després la riuada 
que alberguen 641 famílies estigueren a punt de ser 
enderrocades; la intervenció de l’associació i de 
l’aleshores alcalde, Ramón Izquierdo aconseguiren 
la primera rehabilitació), l’obertura del carrer José Mª 
de Haro, manteniment de jardins, senyalitzacions, 
una guarderia per al barri, condicionament de parcs, 
no a les antenes de telefonia mòbil, el poliesportiu i la 
urbanització de les “antigues muntanyetes” (actualment, 
jardí Amèlia Xiner on cada diumenge s’instal·la el 
rastre).Així com algunes reivindicacions conjuntes amb 
altres associacions veïnals “el soterrament de les vies” 
“l’ambulatori de Serradora” “la lluita contra la droga” 
“El cauce és nostre i el volem VERD” “contra les taxes 
del fem” “Passeig Marítim” “Mereixem barris dignes”..
Així mateix, des d’aquesta associació es treballa 
per a fomentar l’esport, la cultura i la solidaritat 
entre l@s veïn@s, comptant amb activitats per a 
això (gimnàs, pintura, teatre....). I la nostra Setmana 
Cultural que es realitza des de 1976 per a tot el barri. 
No podem oblidar que des de l’any 1999 comptem 
amb mediadores contra la violència de gènere, 
sent el nostre local un espai lliure de violència.
Actualment, l’associació veïnal està presidida per 
Aroa Haba Navarro i un equip que des de fa uns anys 
treballen amb el mateix objectiu que els fundadors 
“el benestar de l@s veïn@s” però evolucionant 
cap a les necessitats reals de la societat actual.
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AMPAS

La participació dels pares i mares s’arreplegà ja en 
la Llei de 1964 d’Associacions, com Associacions de 
Caps de Famílies. No es realitzà un desenvolupament 
de la normativa i no és fins a anys més tard en la Llei 
General d’Educació de 1970, que en el seu article 57 
regulava la seua col·laboració en les tasques escolars 
i el paper de les associacions en el centre educatiu; 
les primeres associacions es constitueixen per part 
dels equips directius dels centres educatius, de fet 
la presidència l’ostentava el director o directora del centre.
Anys més tard sorgeix el concepte d’un espai 
públic educatiu de la voluntat i necessitat que
tenen les famílies dels anys setanta d’oferir als seus 
fills i filles un lloc en el qual puguen formar-se en 
condicions, a més a més, es percebia una clara 
ideologia política en les seues reivindicacions, 
durant aquests anys hi ha un gran moviment social, 
ja que es constitueixen els sindicats. Hi ha una clara 
participació política en partits d’esquerra, el que 
comença a comportar un intent d’aconseguir un caràcter 
autònom de cada APA (AMPA) amb el fi de millorar la 
formació cívica i intel·lectual dels pares i alumnes
L’espai públic educatiu s’ha anat obrint a llocs 
de trobada (amb els seus conflictes i consensos) 
entre professorat, administracions, famílies i alumnes.
La Constitució de 1978 i el seu article 27.7 indica que 
els professors, pares i, en el seu cas, els alumnes 
participaran en la gestió i control dels centres. D’aquesta 

manera la Llei Orgànica d’Estatuts de Centres Escolars 
(LOECE) de 1980 i posteriorment la Llei Orgànica del Dret 
a l’Educació (LODE) de 1985 promouen la participació 
de les famílies a través del Consell Escolar dels centres 
i després dels municipis i Comunitats Autònomes.
Les Associacions de Mares i Pares de l’Alumnat 
(AMPES) són associacions sense ànim de lucre, 
formada per mares i pares d’alumnes. El seu objectiu és 
participar en la gestió del centre, representant a les 
famílies, per a contribuir a millorar el col·legi dels seus 
fills i filles. Encara que duguen a terme nombroses 
activitats, com extraescolars o diverses activitats 
lúdiques, l’AMPA és alguna cosa més, col·laboren 
amb la seua participació en la vida escolar, 
contribueixen a la gestió dels col·legis -exercint així 
un dret emparat per la Constitució-i a la millora de la 
qualitat, igualtat, equitat i inclusió de l’Escola Pública.
L’AMPA compta amb un representant en el Consell 
Escolar, òrgan que fa un seguiment del funcionament 
del col·legi i els seus servicis (menjador, activitats 
extraescolars, instal·lacions, etc.)proposa millores, 
vetllant perquè en el centre es complisquen les 
condicions adequades, podem trobar diversos exemples 
de l’activitat reivindicativa de les mateixes, ja que s’ha 
aconseguit que centres educatius que no reunien les 
condicions adequades hagen sigut traslladats a noves 
construccions, un exemple és el Ceip Sant Pere en 
l’any 1991. Inicialment aquest centre educatiu s’anava 
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Altre eix vertebrador del teixit social

a construir en el solar que quedaria després de 
l’enderroc de la fàbrica de cerveses “El Aguila”, però 
l’Ajuntament va vendre dits terrenys a una constructora 
on es construeix el complex residencial “El 
Aguila”, pel que es trasllada la seua ubicació definitiva 
al solar ocupat per les cotxeres de la dita fàbrica i en el 
qual inicialment s’anava a construir un jardí, on el centre 
finalment es troba ubicat en aquests moments. La 
plaça passà anomenar-se Plaça de Santiago Grisolia, 
a conseqüència d’aquestes actuacions 
desapareix l’únic col·legi públic d’El Cabanya
A continuació recollim les àrees 
d’activitat de les mateixes:
� L’ AMPA dona suport i informa les famílies d’alumnes.

�  Representa i defén els interessos dels pares 
i mares d’alumnes del centre. Recapta les 
seues opinions, suggeriments i propostes, i les 
trasllada seguint les vies previstes per allò.

� Col·labora amb tota la comunitat educativa en la 
solució dels problemes i necessitats del col·legi.

� L’ AMPA forma part del Consell Escolar, òrgan de 
govern del col·legi en el qual es prenen moltes de 
les decisions que afecten l’educació dels seus fills 
i filles i a l’organització del centre. A través del seu 
representant, informa el Consell sobre els aspectes 

de la marxa del centre que considera oportuns, eleva 
propostes per a l’elaboració del projecte educatiu 
i de la programació general anual, participa en les 
seues deliberacions i votacions, recapta informació 
sobre els resultats acadèmics i sobre la valoració 
que el Consell fa d’aquests, etc. També facilita la 
representació i participació dels pares al Consell Escolar

� Promouen projectes que fomenten la col·laboració 
entre els diferents sectors de la comunitat educativa.

� Organitza activitats extraescolars per als i 
les alumnes, esportives, artístiques, culturals, 
musicals i d’idiomes, que contribueixen 
al seu desenvolupament i educació.

� Organitza celebracions i activitats lúdiques 
per a alumnes i les seues famílies.
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ASSOCIACIONS DE ASISTENCIA SOCIAL
NEXE

Qui som
Som persones que com tu, creiem que les coses 
poden millorar. nexe te com a objectiu millorar la 
qualitat de vida de les persones amb problemes de 
salut mental. Tenim projectes i necessitem la teua 
col·laboració per portar-los a cap. Impulsem nexe 
professionals de l’àmbit social, amb expeciència en 
Salut Mental. Hui sabem qual és el camí: el treball en 
i des de la comunitat, és a dir, coordinant-nos amb 
associacions, professionals i sobretot amb els/
les destinataris/ries de les nostres accions.

Que fem
Actualment, les nostres vies d’acció 
es basen en 3 projectes: 
1. Participació a la Xarxa de Salut Mental del Marítim 
amb el Projecte de Suport alaComunidad.
 2. El·laboració del blog d’informació i divulgació: 
www.saludmentalyesquizofrenia.com 
3. Projecte de sensibilització a col·legis, 
institus, universitats i associacions.
Les nostres activitats mès destacades
Hui la nostra acció se centra en oferir una sèrie de 
activitats que potencien l’activació personal dels 

afectats/des. No obstant això no volem perdre de 
vista que l’objectiu final de nexe és col·laborar cap a 
una Salut Mental digna i d’acord amb els nous temps. 
nexe pretén cooperar en l’impuls cap a noves formes 
d’abordar els reptes en salut mental com puguen 
ser: el tractament assertiu comunitari, l’apoderament 
o la continuïtat de cures. Les activitats de nexe són:
 Taller d’activació : Teràpia assistida per animals
Taller de ioga, Taller de musicoterapia i, conjuntamen-
te amb Salut Mental Malva-rosa, el Grup d’Activació.
Activitats d’informació i divulgació: Jornades 
nexe de convivència i informació. Blog de 
sensibilització i divulgació de l’esquizofrè-
nia: www.saludmentalyesquizofrenia.com i 
participació a la Xarxa de salut mental del Marítim.
 Actualment tenim en marxa 5 tallers, de 
paseig, de dibuix, de ioga, de fútbol i de ganxet.
Pot seguir les nostres activitats
 http://associacionexe.blogspot.com.es
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ÀMBIT

Objetiu 
L’Associació Àmbit des de 1993 té com compromís 
per la recuperació de persones recluses i exrecluses 
amb problemes de salut mental, tal com estableixen 
els nostres estatuts des de l’enfocament dels drets 
humans, criteris de transparència i acció social. Per a la 
nostra entitat és fonamental i així ho estableix la nostra 
missió, visió i valors, treballar des de l’epicentre de la 
persona en l’àmbit comunitari i per allò disposar d’un 
codi ètic és fonamental, és una de les raons per les quals 
ens adherim al codi ètic de la “Plataforma del tercer 
sector” al qual pertanyem com membres de l’EAPN i 
que fem propi, sent la direcció de l’entitat qui deurà 
de vetllar per transmetre i vetllar pel seu compliment.

Presentació
Àmbit és una associació que compta amb un equip de 
més de 25 professionals i un nodrit grup de voluntariat, 
format per una plantilla amb un 20% destinada a 
persones vulnerables (dones migrants de més de 55 
anys, persones exrecluses i amb diversitat funcional). 
Conjuntament persones associades, personal 
laboral i voluntariat, s’obstinen cada dia, des de fa 

més de 8.000, en construir ponts i aplanar camins 
que faciliten l’accés a la vida de persones recluses i 
exrecluses, amb problemàtiques de salut mental o no.
Tots els nostres programes estan basats des de la 
perspectiva de la recuperació i promoció de l’autonomia.
La nostra missió és proposar camins que duguen 
a les persones a ocupar el seu lloc en el món i 
acompanyar-les en el camí elegit, siga quin siga. 
Durant aquests anys hem anat construint respostes 
davant les circumstàncies que ens trobàvem i d’ací 
han sorgit els nostres recursos propis: els habitatges, 
l’alberg, programes de prevenció, xarxa d’habitatges 
d’usuaris, programa de reducció de danys…
Però també hem situat recursos nostres dins de la presó, 
sent el més important els tallers que desenvolupem 
amb persones amb malaltia mental, que suposa l’inici 
de la nostra intervenció amb aquestes persones.
En els darrers anys, hem apostat per les aliances, 
el treball en xarxa i promoure la coordinació dels 
diferents agents, incloses les administracions. 
Les considerem cada vegada més importants.
En aquest sentit intentem aportar tot el que ens 
és possible i recolzar, en la mesura de les nostres 
possibilitats.Participem, com integrants, des de la 
seua creació, en la “Unitat Pont del CIS” de Picassent. 
Aquesta participació suposa una innovadora forma 
d’intervenir perquè reuneix aportació de mitjos, 
tasques d’intermediació social i treball en xarxa.
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Tenim un compromís renovat amb la professiona-
litat i amb les persones a les quals acompanyem, 
puix ambdós termes, precedits de la paraula 
compromís, no poden dissociar-se en, per a nosaltres,
l’encertada posició en l’acció psicosocial. Actualment 
treballem en els centres penitenciaris d’Albocàsser, 
Villena, Fontcalent, Castelló I i Picassent.

Equip humà
No són els programes. Ni els informes. Ni els 
estudis. Ni els cursos. Tampoc són els recursos 
materials: els nostres habitatges. Ni els tallers 
en presó. Ni les dinàmiques de temps lliure.
Són les persones. Que acompanyen a les 
persones. Que se situen al costat de les persones.
Són les persones. És la calor humana. És la mirada. És 
la proximitat. És l’afecte. És la mà que es dóna a altra 
mà. És la persona que acompanya a altra persona…
Les persones. El nostre equip humà. L’únic element 
insubstituïble. Sense l’equip humà res és possible. I és, 
precisament, l’equip humà el qual valora tot l’altre. Els 
programes i els recursos, que sense ells no seria res.
Valorem el voluntariat. El voluntariat no és voluntarisme. 
És preparació, compromís i dedicació. En Àmbit, donem 
una importància molt gran al voluntariat. Com no anava 
a ser així, si nosaltres, en el nostre origen, fórem un grup 
de voluntaris.Entenem el voluntariat com una oportunitat 
d’enriquiment mutu, d’intercanvi d’experiències, 
d’obertura a propostes, activitats i persones. Gràcies 
al voluntariat, podem oferir i rebre, aprendre i compartir.
El voluntariat té la seua funció específica dins de 
les organitzacions d’acció social. I per supost 
en la nostra. Els voluntaris són importants, com 
referents, en els processos dels nostres usuaris. 
Valors com el compromís, la gratuïtat, la solidaritat, 

en la mesura que són evidenciats en l’acció 
voluntària, no són conceptes, sinó realitats. D’ahí 
la importància del compromís ètic, i dels valors 
als quals ens hem referit, en els nostres voluntaris.
El voluntari aporta frescor. Però també altra manera 
d’acompanyar els processos de les persones, que 
resulten complementaris a l’acció dels professionals. 
I a vegades, aporten moments, situacions i realitats 
imprescindibles, difícils d’aconseguir per altres mitjans.
Ser voluntària suposa una oportunitat única 
d’apropar-se al món en el qual intervenim. Per a 
comprendre’l, per a sentir-lo i per a canviar-lo. Això 
possibilita una doble missió. D’un costat, aportar les 
competències per a intervenir en els nostres programes 
en els llocs reservats a les persones voluntàries. 
I, d’altre, convertir-les en eficaces agents de 
sensibilització de les realitats en les quals intervenim.
Compromís, ganes d’aprendre i superar-se, 
respecte i acceptació de les persones. És l’únic 
que demanem a canvi. I ho fem perquè és el que 
mereixen les persones a les quals acompanyem.
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El 22 d’abril de 1998 diverses entitats creen 
la PLATAFORMA SALVEM EL CABANYAL – 
CANYAMELAR – CAP DE FRANÇA per a evitar la 
prolongació de l’avinguda Blasco Ibáñez de València 
que suposava la destrucció del barri del Cabanyal. 
El projecte de prolongar l’avinguda suposava la 
destrucció de 1.651 vivendes, destruint la trama urbana 
d’este conjunt històric, declarat Bé d’Interés Cultural 
(BIC), al seccionar- la en dos mitats totalment aïllades.
La plataforma es constitueix des del principi 
com un espai obert on pot participar tot aquell 
que compartisca la defensa de la integritat 
del Cabanyal – Canyamelar- Cap de França.
L’objectiu de la plataforma és, des del primer moment, 
l’oposició al projecte municipal de prolongació de 
l’avinguda Blasco Ibáñez fins a la mar. Alhora que 
demana, a l’Ajuntament i a la Generalitat, una rehabilitació 
integral que li permeta un desenvolupament sostenible, 
racional i respectuós amb les característiques humanes, 
socials, històriques i arquitectòniques pròpies. Un pla de 
rehabilitació amb una verdadera participació ciutadana.
LA RESISTÈNCIA  Al Ple de l’Ajuntament de València 
del dia 24 de Juliol de 1998, el Partit Popular, que 
gaudeix de majoria i en contra de les altres forces 
polítiques (Partit Socialista, Esquerra Unida i Unió 
Valenciana), va aprovar l’avantprojecte de Prolongació 
de la Avinguda Blasco Ibáñez fins al mar. El projecte 
de prolongar l’avinguda suposa la destrucció de 1651 

PLATAFORMES
SALVEM EL CABANYAL - CANYAMELAR 

CAP DE FRANÇA

habitatges, destruint la trama urbana d’aquest conjunt 
declarat Bé d’Interès Cultural (BIC), al seccionar 
la població en dues meitats totalment aïllades.
L’eterna confrontació: entre la conservació del patrimoni 
o el “desenvolupament especulatiu” d’una ciutat. 
Des del segle passat els habitants del Cabanyal hem 
viscut amb l’amenaça de la prolongació de l’Avinguda 
Blasco Ibáñez, fins que va arribar la construcció de 
l’estació de RENFE a la confluència amb l’Avinguda 
de Serreria. Es creia que aquí es finalitzava la història 
d’una Avinguda-Passeig, que tenia el seu inici-final 
als jardins de Vivers i el seu final-inici a l’estació de 
RENFE i al barri del Cabanyal. Era la tan desitjada 
connexió de València amb els Poblats Marítims.
El 22 d’abril de 1998 diverses entitats 
creen la Plataforma SALVEM El Cabanyal.
La Plataforma Salvem El Cabanyal es constitueix des 
del principi com un espai obert on pot participar tot 
aquell que compartesca la defensa de la integritat del 
Cabanyal. A la plataforma coincideixen, doncs, homes 
i donesde diverses condicions socials i ideològiques. 
També amb diferents interessos. Hi ha, no cal dir-ho, 
els que viuen a la zona prevista per a la prolongació, 
persones que poden ser expulsades de casa amb 
compensacions, si més no, dubtoses. Hi ha veïns del 
Cabanyal, del Canyamelar, del Cap de França, que, tot 
i no viure en immobles amenaçats d’enderrocament, 
es consideren agredits pel trencament de l’estructura 
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física i social del seu poble. Finalment, hi ha perjudicats 
directament o no, gent contrària a un model de ciutat 
que consideren impersonal. Falsament modern.
El primer quefer de la Plataforma fou cohesionar 
el grup i, a la vegada, fer arribar als membres de 
l’assemblea el sentiment de la importància de la 
participació de tots. Ambdues coses s’aconsegueixen 
amb reunions freqüents i amb assemblees setmanals.
Una de les primeres decisions és que la Plataforma 
convoque una assemblea tots els dimecres. Des de 
la seua constitució en 1988 fins al moment en què 
s’escriuen aquestes ratlles la Plataforma s’ha reunit 
cada dimecres de l’any llevat els períodes de vacances.

Aquesta actitud permet que els membres de la 
Plataforma es vagen coneixent, que cadascú vaja 
ocupant dins el grup el lloc que li correspon i vol, i 
que es creen llaços de complicitat i d’amistat entre 
les persones partícips d’una preocupació comuna.
22 d’abril de 1988. Aquesta és la data en què 
comencen les accions de la Plataforma SALVEM 
El Cabanyal. La primera d’eixes accions és la 
celebració de tres sopars populars en una de les 
places del barri durant els mesos de Juny i Juliol.
Durant tots estos anys varem aconseguir que la lluita 
social, l’art, la tècnica aportada per innumerables 
advocats, arquitectes, sociòlegs, historiadors, 
economistes, escriptors, polítics, sindicalistes, 

organitzacions veïnals, col·lectius ciutadans, etc., se 
sumaren a la defensa de les persones i del patrimoni.
Des d’un primer moment Salvem El Cabanyal va 
decididament en contra d’un disseny urbà planificat 
des d’un despatx per urbanistes que tracen ratlles 
sobre un plànol de la ciutat, sin tenir en compte 
els ciutadans que hi habiten i llurs necessitats.
DESTRUCCIÓ DEL PATRIMONI. ENDERROC 
DE 1651 HABITATGES. DESTRUCCIÓ SOCIAL. 
DESTRUCTRUCCIÓ DE LA TRAMA URBANA
La lluita de la Plataforma Salvem El Cabanyal – 
Canyamelar – Cap de França contra la destrucció del 
nostre poble dura de 1998 fins el 27 de juliol de 2015 
la Comissió d’Urbanisme de l’Ajuntament de València 
aprova, en sessió ordinària, la moció impulsada pel 
nou Govern local (Compromís, PSPV i València en 
Comú) per a desistir del procediment d’adaptació del 
Pla Especial de Protecció i Reforma Interior (Pepri) 
del Cabanyal- Canyamelar a l’ordre del Ministeri de 
Cultura que ho va paralitzar en 2009 per considerar 
que suposava espoli i per a instar a la Generalitat al 
fet que derogue aquest pla urbanístic, impulsat i 
aprovat pel PP en anteriors mandats. El Pla Especial 
de la Prolongació i Destrucció esta finiquitat. Ara 
estem en época de recuperació social i patrimonial.
Primera part, 1998-2013
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1998 Naixement de la Plataforma Salvem El 
Cabanyal-Canyamelar – Cap de França. És l’any 
en el qual el consistori pren la decisió de portar 
endavant el projecte de la prolongació de l’avinguda 
Blasco Ibáñez. A la tardor 1a Edició de Portes 
Obertes. Assemblees obertes tots els dimecres de 
l’any. I assemblees generals cada quatre mesos.
Té lloc la primera assemblea general de barri en els 
jardins del doctor LLuch al superarse amb escreix 
l’aforament del saló d’actes de l’Ateneu Marítim. 
Dues-centes persones protesten en una taula redona 
celebrada en la seu de la Confraria dels Granaders 
d’El Cabanyal i en la que participen l’arquitecte 
redactor del pla Vicente Corell, el regidor de disciplina 
urbanística Miguel Domínguez i José Vicente Boira 
(veí del Canyamelar), tots parlen de les bondats 
i necessitat del projecte que es presenta i de la 
prolongació de l’avinguda com a eix de modernitat 
i progrés. Això sí, José Vicente Boira demana que 
l’ajuntament siga generós amb el veïnat expropiat.

1999. Consolidació del grup actiu de la 
Plataforma i recollida de documentació i 
elaboració de dossiers que expliquen les 
raons històriques, sociològiques, patrimonials i 
jurídiques de la posició contrària a la destrucció.
Davant la negació de la participació ciutadana en la 
presa de decisions que afecten la vida de tants milers 
de ciutadans/es s’opta per la mobilització, s’organitzen 
protestes als carrers i a la porta de l’ajuntament. 5 
de març manifestació al centre de la ciutat, unes 
6.000 persones recolzen la convocatòria. Continuen 
les assemblees. 2a Edició de Portes Obertes.

2000. Esgotades totes les possibilitats d’aproximació 
i diàleg amb el govern municipal, la Plataforma 
convoca una vaga de fam al centre de la ciutat. Es fa 
públic un manifest en el qual s’expliquen els motius 
que han portat a prendre la determinació: 110.000 

al·legacions presentades i no ateses. Cap via de 
diàleg és possible. La vaga de fam finalitza amb una 
manifestació al Cabanyal en la que participen unes 
6.000 persones baix el lema “No a la destrucció. 
Sí a la rehabilitació”. Continuen les assemblees.
2001Continuen les mobilitzacions per reclamar el dret a 
tenir accés a la informació de l’expedient administratiu. 
Assistència a una reunió informativa convocada pel 
regidor d’urbanisme junt amb l’associació de veïns/nes 
del Cabanyal – Canyamelar i la Federació de A.VV. de 
València, que resulta ser un simulacre de participació 
que acaba amb la següent afirmació per part del regidor 
d’urbanisme: “hi ha decisions polítiques i aquestes 
no cal explicar-les”. Obrim la via judicial amb la 
presentació de dos recursos contenciós administratius. 
Un en el TSJ Valencià demanant la il·legalitat del PEP
RI i l’altre en el TSJ Madrileny contra la decisió 
del Ministeri de Cultura Espanyol per la inhibició 
de la seua responsabilitat en la protecció dels 
béns culturals, contra l’espoli. Continuen les 
assemblees. 3a Edició de Portes Obertes.
2002. La Plataforma continua fent assemblees 
setmanals i, quan hi ha novetats importants, 
assemblees generals amb gran assistència 
de veïnat. 4a Edició de Portes Obertes.

2003. Els lligams de col·laboració amb altres 
organitzacions ciutadanes, La Punta, Per l’Horta, 
Botànic, Russafa, Abusos Urbanístics No, etc., es 
consoliden. Tots aquests grups coincidim en reclamar 
la participació ciutadana en la presa de decisions 
de les administracions públiques. La Plataforma 
Salvem el Cabanyal juga un paper fonamental en 
la convocatòria d’una manifestació conjunta al 
centre de la ciutat de tots els col·lectius l’1 de març. 
Conjuntament amb tots els organitzadors es redacta 
una Carta Ciutadana per una Democràcia Participativa. 
Continuen les assemblees. 5a Edició de Portes Obertes.



37

2004. La Plataforma continua adaptant el seu treball 
al ritme que marquen els temps judicials i els actes 
administratius polítics del consistori. Es realitza un 
gran treball explicant tots els paranys que els presenta 
l’administració per a convèncer-los que entreguen les 
seues propietats. Denunciem en totes les instàncies la 
degradació que impulsada per la pròpia administració 
està afectant el cor del Conjunt Històric Protegit. 
Continuen les assemblees setmanals i, quan hi ha 
novetats importants, assemblees generals amb gran 
assistència de veïnat. 6a Edició de Portes Obertes.
2005.
Mentre la prolongació es manté pendent de les 
decisions judicials, la Plataforma inicia una campanya, 
recolzada pel moviment ciutadà i per tots els grups de 
l’oposició, demanant que s’activen totes les actuacions 
del PEPRI que no impliquen destrucció: rehabilitació 
d’habitatges fora de l’àmbit de la prolongació, 
jardins, col·legis i altres equipaments anunciats en 
el projecte. Al maig una concentració d’activistes de 
la Plataforma impedeix l’enderrocament de cases 
dins del perímetre BIC del Cabanyal. A l’agost una 
sentència judicial confirma la il·legalitat dels enderrocs 
i obliga a l’ajuntament a reparar les cobertes i les 
destrosses ocasionades en l’estructura dels edificis. Els 
enderrocs al BIC del Cabanyal – Canyamelar queden 
definitivament paralitzats judicialment. Continuen les 
assemblees setmanals i, quan hi ha novetats importants, 
assemblees generals. 7a Edició de Portes Obertes.
2006-2007-2008.
La degradació física del barri, però sobretot la 
degradació social continua creixent. La Plataforma 
continua treballant en tots els fronts oberts: social, 
administratiu, judicial. Els esforços es centren en 
mantenir la resistència unida i forta, enfront de 
les sentències del tribunal Suprem favorables a 
les tesis del govern municipal. Es crea el Grup 
d’Ajuda Mútua per les expropiacions al carrer 
Sant Pere. Continuen les assemblees setmanals 
i, quan hi ha novetats importants, assemblees 
generals. 8a, 9a, 10a Edició de Portes Obertes.
2009.
Ací comença l’última gran batalla per la defensa del 
Conjunt Històric Protegit: el Tribunal Suprem obliga al 
Ministeri de Cultura a dictaminar si el projecte municipal 
és causa d’espoliació. La notícia rearma la resistència 
veïnal. Des de la Plataforma es promou la campanya “Fes 
soroll amb cultura”. Es demana a diferents personalitats 
del món cultural l’enviament de cartes en què s’inste al 
ministeri a fer un “informe tècnic, sense interferències 
polítiques”. S’organitza la resistència contra el 
projecte d’expropiació del carrer Sant Pere. Continuen 
les assemblees setmanals i, quan hi ha novetats
importants, assemblees  generals.
11a Edició de Portes Obertes.

2010.
El Cabanyal esdevé un exponent de la praxi urbanística 
valenciana i la Plataforma un símbol de la resistència 
ciutadana a la destrucció del patrimoni. Una assemblea 
general de la Plataforma decideix convocar una 
manifestació als carrers del Cabanyal i Canyamelar una 
manifestació. La convoquen La Plataforma, L’Associació 
de Veïns del Cabanyal – Canyamelar i de Pavimar amb 
el lema “El Cabanyal és nostre i el volem sencer i viu”. 
Noranta-dos entitats polítiques, sindicals, cíviques i 
culturals s’adhereixen a l’acte. Mai una convocatòria 
veïnal del Cabanyal no havia reunit tant de personal: 
30.000 manifestants. A l’abril la Plataforma convoca 

resistir als enderrocs de nous edificis per considerar-los 
il·legals. Després de l’enderroc de tres cases, fóra de 
l’entorn BIC però dins del Conjunt Històric Protegit, 
s’aconsegueix la paralització definitiva d’enderrocs. 
Ja mai no van haver-hi més enderrocs. Continuen les 
assemblees setmanals i, quan hi ha novetats importants, 
assemblees generals. 12a Edició de Portes Ober
Segona part,

 2010-2015 -2011 -2012- 2013 -2014.
Amb el pla especial aturat, sense possibilitat 
d’aterrament dels immobles, continuem reclamant la 
participació ciutadana i la paralització de la degradació 
induïda i consentida per l’administració. La col·laboració 
entre l’A.VV. Cabanyal – Canyamelar i la Plataforma obri 
reivindicacions comuns amb ACIPMAR i l’Associació 
de Venedors/es del Marcat del Cabanyal. S’organitzen 
visites guiades pel barri. Continuen les assemblees 
setmanals i, quan hi ha novetats importants, assemblees 
generals. 13a- 14-15- 16 Edició de Portes Obertes.
2015- 2016- 2017.
Tots els grups polítics que es presenten a les eleccions 
municipals, menys el PP, signen el Manifest Conjunt de 
la Plataforma i l’A.VV. Cabanyal Canyamelar. Amb el 
canvi de govern municipal comença la reconstrucció 
del barri. Maig fi del PEPRI. Es crea el GAM de la Zona 
0. Assistim als processos participatius de Va Cabanyal, 
dels Grups Motors i del Pla Especial del Cabanyal 
Canyamelar. Participem amb els grups de treball de la 
regidoria de Serveis Socials i d’Integració. Continuen 
les assemblees setmanals i, quan hi ha novetats 
importants, assemblees generals. La rehabilitació 
no progressa adequadament, les inversions es 
retarden, veurem si perdem el tren de l’EDUSI, la 
cohesió social es va recuperant molt a poc a poc.

PORTES OBERTES
Una de les activitats divulgadores de la Plataforma ha 
estat la celebració de les jornades anuals de Portes 
Obertes que es realitzen ininterrompudament des de 
1998. Durant unes setmanes, les cases de El Cabanyal 
es converteixen en improvisades sales d’exposició 
on s’instal·len diverses col·leccions d’arts plàstiques. 
La mostra, amb la col·laboració desinteressada dels 
artistes, serveix d’invitació perquè els ciutadans de 
València o de qualsevol lloc, passegen pel barri, entren 
en les seues cases i puguen jutjar per ells mateixos 
l’estat de la qüestió. Gràcies a les jornades de Portes 
Obertes, molta gent ha pogut conèixer El Cabanyal.
L’esdeveniment d’art Cabanyal Ports Obertes, ha vingut 
desenvolupant-se ininterrompudament des de 1998 fins 
a 2015 per a reivindicar la rehabilitació sense destrucció 
del barri del Cabanyal de València, convertint-se en 
una referència d’art com a eina al servei del moviment 
ciutadà en la visibilització de les seves reivindicacions.

En 2015 fruit del moviment ciutadà s’aconsegueix la 
retirada del projecte de destrucció del Cabanyal i l’inici 
de la seva rehabilitació , en aquest moment Cabanyal 
Ports Obertes sent que els seus objectius han estat 
complert i per tant planteja la seva desaparició com 
esdeveniment artístic. La nova situació política ens 
obliga a reflexionar com a artistes quals poden 
ser les formes més útils que poden adoptar les 
propostes artístiques per a continuar donant suport 
a les reivindicacions ciutadanes en el nou context 
del Cabanyal. Sorgeixen així Cabanyal Arxiu Viu i 
CraftCabanyal dos projectes artístics col·laboratius 
que acompanyessin al moviment ciutadà enfront 
dels reptes que apareixen en aquesta nova situació.
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PLATAFORMES
 EL LITORAL PER AL POBLE

VOLEM, PODEM I HEM DE
Recuperar l’ùs i gaudi de l’espai públic 

i la ciutat per a les persones

Reprenent la història de participació i mobilització 
ciutadanes que des de fa més de 40 anys vénen 
construint les associacions dels barris del litoral 
i de tota la ciutat de València, i arreplegant les 
reivindicacions per les quals han vingut lluitant de 
forma continuada amb victòries i derrotes i moltes 
batalles pendents, la Plataforma El Litoral per al Poble 
planteja als col·lectius ciutadans, tècnics i polítics 
i persones, els següents objectius en el marc de la 
defensa de l’espai públic que forma part de la defensa 
de lo públic (llibertats i serveis) i dels drets humans, 
mediambientals, civils i democràtics, que estan 
sent amenaçats a Espanya, en la UE i a tot el món.

OBJETIUS GENERALS:
A.- Bandejar les fantasies especulatives de l’urbanisme 
al servei del 1% i dels costosos capritxos de polítics 
incompetents i corruptes que han sigut factor clau en 
l’agreujament de la crisi i en la ruïna i descrèdit de la 
nostra terra: Prolongació (finida) de l’Avinguda Blasco 
Ibáñez; Pla Especial de la Dàrsena Històrica (inconnex 
i privatizador); PAI de Grau (desfasat); ZAL (inutilitzada i 
il·legal); Delimitació d’Espais i Usos del Port (DEUP) de 
l’Autoritat Portuària (erràtica i abusiva); Copa del Amèrica 
i Circuit Urbà de F1   (liquidats amb enormes pèrdues), etc.
B.-Impulsar les utopies concretes de l’urbanisme 
al servei de les persones, dels barris, del 99% de la 

ciutadania, promogut amb criteris de sostenibilitat, 
equitat i vertadera participació ciutadana, en tots els 
barris del front marítim-portuari de València, del conjunt 
de la ciutat i de totes les ciutats i pobles del litoral 
valencià; actuant localment i pensant globalment.

OBJETIUS ESPECÍFICS
:1.- Fer costat a les AA. VV. i col·lectius ciutadans 
del barri de Natzaret en les seues reivindicacions 
relacionades amb la DEUP; amb les connexions vials 
(de vehicles, bicicletes i vianants); amb el transport 
públic (autobús i tramvia); amb la millora de serveis i 
dotacions públiques i amb la prolongació del Jardí del 
Túria fins al Mediterrani, descontaminant les aigües de 
la desembocadura i recuperant la relació amb el mar.
2.- Recolzar a la l’Associació de Veïns i Veïnes del 
Cabanyal-Canyamelar i la Plataforma Salvem el 
Cabanyal en les seues reivindicacions i exigir, una 
vegada paralitzada la prolongació de l’Avinguda Blasco 
Ibañez, la posada en marxa d’un pla rehabilitació 
integral del barri i defensa del patrimoni i del veïnat 
que compense els llargs anys de paràlisi i deterioració.
3.- Donar suport a les AA. VV. del Grau, Moreres, La 
Punta i barris limítrofs en les seues reivindicacions 
relacionades amb el soterrament de les vies fèrries, 
millora dels serveis i dotacions públiques i protecció 
del patrimoni, com és el cas de l’estació del Grau, 
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la estacioneta de Natzaret, el pont de Drassanes, 
l’edifici Benimar i els tinglats de la Dàrsena Històrica.
4.- Exigir al Ministeri del Medi Ambient, que determine 
i aplique les mesures correctores necessàries per a 
frenar l’erosió de les platges tant del nord com del sud, 
des de la Malvarrosa fins al Perellonet, causada per les 
successives ampliacions del Port de València, complint 
així la normativa europea que estableix clarament que la 
responsabilitat i reparació de qualsevol dany o perjudici 
recau obligatòriament sobre el causant dels mateixos.
5.- Exigir així mateix a les autoritats competents 
la immediata devolució de les seues propietats als 
veïns de la Devesa del Saler afectats per una partició 
qu’els va incloure, a posteriori, dins de l’àrea del 
domini marítim-terrestre, atès que, al seu moment, 
van adquirir i van escripturar els seus habitatges 
legalment, complint tots els requisits preceptius.
6.- Revisar el Pla d’Acció Integrada (PAI) del Grau amb 
un sistema vial que articule la continuïtat de l’Avinguda 
de França i l’Albereda amb un eix per als vianants 
nord-sud que utilitze la passarel·la Cuc de Llum i 
s’integre en la xarxa urbana de ciclovies i passejos, 
connectant amb el Passeig Marítim i formant part de la 
recuperació del llit històric del riu Túria com a zona verda.
7.- Revisar el Pla Especial (PE) de la Dàrsena Històrica 
i exigir la condonació del deute associat a la seua 
justificació econòmica per a poder revitalitzar espais i 
dotacions públiques, propiciant una adequada integració 
amb la ciutat i relació d’usos públics i privats; protegint 
el patrimoni i eliminant les bases de la Copa del Amèrica.
8.- Revisar el planejament del Port de València en 
relació amb els ports de Sagunt i Gandia, renunciant 
a l’accés nord, ajustant les previsions d’expansió 
i, davant el fracàs de les zones de suport logístic 
(ZAL),revisar el seu plantejament en atenció als 
drets dels legítims propietaris, per a retornar al 
seu ús tradicional o donar-li utilitat per a la ciutat.

9.- Revisar el planejament territorial en el litoral 
valencià en relació amb la normativa europea 
de protecció de costes, contaminació marina, 
prospeccions petrolíferes, canvi climàtic, recuperació 
de sòl públic, protecció del patrimoni natural, 
cultural i paisatgístic i prevenció de catàstrofes 
naturals o provocades (riuades, incendis, etc.).
10.- Rebutjar l’actual revisió del Pla General 
d’Ordenació Urbana (PGOU) de València, no solament 
per l’absència de participació ciutadana en la seua 
redacció, sinó per la falta de propostes concretes en 
relació amb tots els punts anteriors. Per tant exigim una 
moratòria en la seua aprovació fins a la revisió de les 
al·legacions en pro d’una visió metropolitana coherent 
amb el marc europeu i necessitats locals en aspectes 
estratègics de mobilitat, urbanització, defensa de 
l’horta, ocupació, desenvolupament industrial, turisme 
sostenible i medi ambient; amb recerca, desenvolupa-
ment i innovació en els nous models de producció i 
de consum de la societat postcrisi, que no pot ni ha 
de seguir aplicant els anteriors models, ja caducs.
11.- Exigir explicacions i la depuració de les 
responsabilitats penals, econòmiques, civils i polítiques 
que corresponga (d’administracions, entitats o 
persones) sobre la inconveniència, la incompetència 
o la corrupció en el desenvolupament urbà, territorial i 
d’expansió del port en els últims 20 anys, així com en 
la realització i resultats de les dues edicions de la Copa 
del Amèrica i de les cinc del Circuit Urbà de Fórmula 1.
12.- Exigir a l’Ajuntament, Generalitat i Govern 
central l’eradicació de la pobresa i compliment 
dels drets humans de les persones dels nostres 
barris (habitatge, treball, serveis socials, etc) per 
un benestar social per a totes i tots, fomentant 
un model econòmic alternatiu que no genere 
desigualtats, empobriment i desequilibri ecològic.
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ASSOCIACIÓNS INCLUSIVES/MULTICULTURALS
ESPAI OBERT

Espai Obert MarÍtim es constitueix com associació 
en 2011, però el projecte naix en 2004, a partir de la 
iniciativa d’un grup de persones immigrants de la 
Malva-rosa que van rebre el suport de “Las Vedrunas” 
i la Parròquia de Vera. En l’actualitat, persones 
de més de vint nacionalitats conformen l’entitat.
Sanae El Bayad és la vocal i coordinadora 
d’aquesta associació i ens explica el seu ideari:
“Som una entitat sense ànim de lucre que 
desenvolupa un projecte d’intervenció, inclusió i 
cohesió social a través d’un espai de convivència i 
participació. Promovem l’autonomia de les persones 
i el sentiment comunitari a través d’activitats 
dirigides a: població d’origen espanyol i població 
immigrant, en els cinc barris del districte Poblats 
Marítims. El fi últim és acompanyar a les persones 
en el seu desenvolupament personal, social i laboral.
Missió: fomentem la convivència i l’intercanvi 
intercultural, social i religiós. I treballem pel 
desenvolupament comunitari per aconseguir una 
societat més justa i en igualtat per a totes les persones.
Visió: volem ser una entitat reconeguda per 
l’impacte de les nostres accions compromeses 
amb una ciutadania diversa, inclusiva i multicultural.
Valors: promovem la unitat, l’empatia, el compromís, 
l’equitat i la solidaritat com valors imprescindibles per a la 
transformació social i el desenvolupament comunitari.”
Duen a terme moltes activitats, tallers i 

trobades que s’imparteixen en diferents àrees:
Àrea d’Inclusió i Trobada Intercultural.
Objectiu: potenciar els factors personals, familiars 
i socials, reforçant l’autoestima i la reconstrucció 
del projecte migratori com punt de partida per 
treballar altres aspectes que influeixen en el 
procés d’integració. Accions: servei d’acollida-ac-
tivitats de trobada i convivència intercultural. 
Activitats d’Expressió de la identitat cultural.
Àrea de salut integral
Objectiu: afavorir la promoció d’estils de vida 
saludables, físics i mentals, amb la fi de propiciar el 
desenvolupament humà i millorar la qualitat de vida.
Accions: promoció de la salut (en col·laboració amb 
el Programa MIH Salut del Centre de Salut Pública 
de València): Accés al centre de salut pública, salut 
infantil, dona embarassada, mètodes anticonceptius, 
prevenció d’ETS, violència de gènere, igualtat de 
gènere, salut sexual i reproductiva. Tallers de Massatge 
i Relaxació i activitats de contacte amb la Natura.
Empoderament de la dona

Objectiu: promoure l’empoderament de les dones 
per incrementar la seua capacitat de configurar les 
seues pròpies vides, millorar el seu nivell educatiu 
i potenciar el seu desenvolupament personal.
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“Missió: fomentem la convivència i l’inter-
canvi intercultural, social i religiós”.

Accions: servei d’acollida i acompanyament per 
a l’empoderament de la dona. Curs de Castellà 
per a dones. Costura. Cuina internacional. Cor.
Àrea de Millora de l’Empleabilitat i 
Capacitació Socioeducativa
Objectiu: promoure la inclusió sociolaboral i el 
creixement personal a través de l’adquisició de 
competències d’aprenentatge i ocupabilitat per al treball.
Accions: 1. Formació per l’ocupació. Cura de persones 
majors (70 h teòriques i 30 pràctiques) Electricitat (60 h 
teòric-pràctiques) 2. Formació Socioeducativa. Cursos 
d’idiomes: Castellà, Valencià, Anglés. Habilitats TICs 
3. Acompanyament socioeducatiu a infants i jóvens. 
Reforç escolar. Activitats lúdiques per a infants i jóvens.
Àrea de Sensibilització i Acció Sociocomunitària
Objectiu: fomentar la participació i acció col·lectiva 
en xarxa amb els diferents actors de la societat amb 
la fi que s’involucren en els processos d’integració.
Accions:
 treball en xarxa amb les associacions 
del barri. Sensibilització. Participació 
en trobades inter associatives.
Una infinitat d’activitat en continua actualització per als 
temps que corren. Destacar també un gran acte que 
solen organitzar en juny i que aquest any no es va poder 
acomplir per la pandèmia, que és La Festa de l’Arròs. 
Una trobada internacional/intercultural gastronòmica 
amb música, balls, cant, mercadet solidari, jocs i 

degustació de menjar de mig món. Desitgem que 
l’any que ve es puga realitzar aquesta activitat i 
ens sumem a les paraules que Sanae pronuncià 
en l’inauguració de l’inici d’activitat 2020/2021:
“El camí es fa dur en aquests moments, i per això ens 
tenim uns a altres, des del que ens uneix de principis, per 
a enfortir aquest camí en construcció, de treball en xarxa 
tant entre les entitats socials com amb l’administració, els 
serveis socials, els centres de salut, les congregacions 
i institucions religioses implicades en aquesta missió.
”
SANAE EL BAYAD, coordinadora d’Espai Obert Marítim.
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ESPAIS AUTOGESTIONATS 
LA COL·LECTIVA

“Un cos amb molts caps i un 
cap amb molts cossos”

Es un cos amb molts caps i un cap amb molts cossos.
És un edifici que està en el cor del barri del Cabanyal i 
és també el conjunt d’associacions que li donen vida.
La Col·lectiva és un lloc de trobada i de cura, un espai de 
formació i un territori d’experimentació política i artística.
La Col·lectiva és el desig compartit per fer del Cabanyal i 
de València un barri i una ciutat realment democràtiques.
Un barri i una ciutat de totes i per a totes.

COMUNICAT TANCAMENT
 COL.LECTIVA

Tal i com l’any passat vam informar, l’edifici de la 
COL·LECTIVA estava la venda, i finalment ha sigut 
venuda, i nosaltres continuem buscant i reclamant 
un altre espai en el barri on poder continuar la nostra 
activitat, ja que fins aquest moment no tenim un nou 
espai, perla qual cosa, vos informen que les activitats 
dels nostres col·lectius vanaserpausadesfinsque 
no tinga’m un espai per a seguir fent les activitats 
que estàvem fent fins al moment. Ho sentint molt.
LA COL·LECTIVA, TANCA DEFINITIVAMENT LES 
SEUES PORTES LES ASSOCIACIONS QUE FORMEN 
LA COL·LECTIVA LAMENTEN LA DESAPARICIÓ DE 

L’ESPAI SOCIAL I CULTURAL QUE HAVIEN CREAT.
Fa uns quatre anys, diferents associacions i col·lectius 
del barri del Cabanyal i d’altres llocs de València 
comencem a habitar un edifici singular situat en el 
cor del barri i enmig de la zona de desolació urbana 
produïda per 20 anys de polítiques municipals 
degradants. Bategem l’edifici i el projecte comú amb el 
nom de La Col·lectiva, amb el desig de convertir-ho en
“un lloc de trobada i de cura, un espai de 
formació i un territori d’experimentació política 
i artística, de fer del Cabanyal i de València un 
barri i una ciutat realment democràtiques, un 
barri i una ciutat de totes i per a totes”.
Sabíem des del principi que entràvem en un edifici en 
venda que uns particulars, hereus de la família Meliá, 
ens cedien durant el temps que tardara a aparèixer 
un comprador, de tal forma que no fóra ocupat 
l’edifici, i a canvi d’un lloguer en precari, es cuidara 
de les instal·lacions. Per tant assumiem que el nostre 
projecte tenia una vida de durada incerta. Això no ha 
sigut obstacle perquè des de llavors La Col·lectiva 
s’hagi convertit en un destacat espai de dinamització 
social i cultural, del Cabanyal i de tota la ciutat. Són 
innombrables els tallers, classes, xerrades, reunions, 
trobades, activitats musicals, teatrals, etc, que han 
tingut lloc entre aquestes quatre parets organitzades 
per les associacions que han fet de la Col·lectiva la 
seua seu. S’han impartit de manera contínua cursos 
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d’alfabetització dirigits a dones migrants, ha sigut seu 
de dues edicions del festival de teatre Cabanyal Íntim, 
s’han realitzat importants esdeveniments com el III 
Festival de cinema ciutadà compromès, la V Trobada 
estatal de la Campanya pel Tancament dels CIE, així 
com jornades de reflexió i debat, per nomenar només 
alguns exemples concrets de l’activitat social i cultural 
que ha eixit de la Col·lectiva en aquests tres anys.
Malauradament, aquesta gran labor no ha aconseguit 
que canvien els plans dels propietaris per a l’edifici ni ha 
servit perquè els responsables municipals posen en valor 
el projecte, hi donen suport decidida i econòmicament 
i s’oferisquen a intervindre perquè la Col·lectiva puga 
continuar: en els pròxims mesos la Col·lectiva passarà 
a formar part de la llista d’espais soci-culturals del 
Cabanyal, com per exemple L’Escola del Cabanyal, 
o el Projecte Matràs, que s’han vist obligats a tancar 
i veure’s substituïts per establiments comercials o 
orientats al turisme. Fa unes setmanes vam conèixer 
que els propietaris de l’edifici havien decidit acceptar 
una oferta de compra, la qual cosa significa que la 
Col·lectiva deixarà de ser un centre social i cultural 
i serà transformada molt probablement en un lloc 
d’allotjament per a turistes o estudiants estrangers de 
rendes altes. Lamentem profundament aquesta decisió.
Com a veïns i veïnes del barri que som la majoria d’els 
qui participem en la Col·lectiva, no som aliens a la 
transformació que està patint el Cabanyal o altres barris 
com El Carme o Russafa, que estan veient en els últims 
anys com els seus habitants estan sent desplaçats per 
un model de ciutat dominat per la indústria del turisme.
La pèrdua d’un referent social i cultural com La 
Col·lectiva, desplaçada per l’entrada de capital 
especulatiu internacional per obrir un negoci turístic, 
exemplifica perfectament i és l’últim episodi d’aquest 
procés de turistificació i elitització que està patint la ciutat.
Esperem que aquesta pèrdua servisca almenys per 
a alertar sobre aquests processos tant a la societat 

valenciana com als responsables polítics, la insuficient 
acció dels quals és una de la causes d’aquesta situació.
Des de les nostres associacions i col·lectius seguirem 
treballant per una ciutat inclusiva en la qual tothom 
tinga dret a viure, un model oposat al que ens està 
obligant a tancar la Col·lectiva. Aquest mes ja hem 
anat tancant la porta a nombrosos tallers que féiem, 
i aquest cap de setmana, baixarem la persiana de la 
COL·LECTIVA. Però no avans sense convidar-vos 
al mercadet col•lectiu del dissabte i el diumenge 
(23 i 24 de març) de 12 a 18h al número 2 del carrer 
cura planelles. Ens agradaria que no fos un ADÈU 
per a sempre però en aquests moments no tenim 
cap nou espai per a continuar les nostres activitats.
El Cabanyal (València), 21 de març de 2019.
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ASSOCIACIÓ BRÚFOL

La Associació Brúfol treballa per la inclusió educativa 
i comunitària en el districte poblats maritims. En La 
Col·lectiva ja han iniciat els seus cursos d’alfabetitza-
ció per a col·lectius en risc d’exclusió i han posat en 
marxa grups de treball pel emprendiment entre joves 
de poblats marítims. En construcció, està el diagnòstic 
i anàlisi de la realitat del districte i dels actors i entitats 
clau que participen en la transformació de l’entorn.
Constitueixen els fins de l’Associació:
– Actuar en col·lectius en situació de risc d’exclusió 
social: per motius pròpiament socials, per discapacitat 
intel·lectual o per malaltia mental; a fi de generar junt 
amb els col·lectius, recursos propis d’inclusió social.
– Actuar en matèria de prevenció i sensibilització 
sobre la inclusió social a nivell educatiu i comunitari.
– Promoure el voluntariat social amb persones en situa-
ció d’exclusió social; per motius pròpiament socials, 
per discapacitat intel·lectual o per malaltia mental.
– Acostar als col·lectius en risc d’exclusió social 
a l’ús de les (TIC) Tecnologia de la Informació i la 
Comunicació com a recurs per a la seua inclusió 
i participació en la societat de la informació.
Activitats
Per al compliment dels fins enumerats, es 
realitzaran les activitats següents:
– Qualsevol programa o projecte que genere 
recursos o servicis d’actuació per a la població en 
risc d’exclusió social; per motius pròpiament socials, 

de discapacitat intel·lectual o de malaltia mental.
– Accions de sensibilització i prevenció 
de la desigualtat i l’exclusió social.
– Intervencions educatives, socials, 
psicopedagògiques i logopèdiques.
– Projectes basats en l’ús de les TIC (tecno-
logia de la informació i la comunicació) .
– Tallers formatius , congressos, seminaris 
i jornades en termes d’inclusió social.
– Exposicions, tallers culturals, activi-
tats artístiques i lúdiques.
– Programes i projectes d’Investiga-
ció + Desenvolupament + Innovació 
en matèria d’inclusió social.
– Accions de promoció del volunta-
riat i la participació social.
– Totes aquelles activitats necessàries per al 
compliment dels fins de l’”Associació Brufol “.
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CABANYAL ÍNTIM

QUÈ ÉS CABANYAL ÍNTIM?
Cabanyal Íntim és un festival urbà i independent 
centrat en el teatre íntim, pròxim i experimental. La 
seua celebració té lloc una vegada a l’any durant 
dos caps de setmana consecutius a l’interior de les 
cases del Cabanyal, l’antic barri de pescadors de 
València que, fins a finals de 2015, estava amenaçat 
de demolició per l’especulació urbanística municipal, 
amb el consegüent espoli, marginació i degradació 
activa del mateix. Organitzat per Francachela Teatre 
amb la col·laboració de Salvem el Cabanyal, el 
festival traça anualment un itinerari escènic pel barri 
amb espectacles contemporanis que aborden el fet 
teatral des de les seues múltiples variants. Teatre en 
totes les seues varietats –dansa, circ, performance, 
clown, musical, cabaret underground, vídeo art, poesia 
dramatitzada, etc.- que cerca potenciar un diàleg entre 
la cultura teatral emergent i la idiosincràsia d’un barri, la 
seua història i els seus habitants. La seua programació 
s’articula en una vintena de peces d’art en viu, que 
combina les de xicotet format i durada amb altres més 
llargues i de gran format, creades ex profeso, en la seua 
majoria, en funció del lema plantejat en cada edició. 
Muntatges atrevits i emergents, allunyats de les fórmules 

i llenguatges convencionals, que es representen 
diverses vegades al dia en espais domèstics cedits 
de forma altruista pels seus propietaris o inquilins. 
Salons, dormitoris, cuines, banys, terrasses es 
transformen així per uns dies en escenaris que acullen 
l’estrena absoluta de les propostes més innovadores. 
Al costat de la programació oficial, el festival 
s’àmplia i complementa amb activitats i propostes 
multidisciplinàries paral·leles, gratuïtes i obertes a tots 
els públics: tallers de teatre, presentacions de llibres, 
trobades per al debat i la reflexió escènica, cultural i 
social, actuacions i intervencions en el carrer, visites 
guiades, etc. Aquest projecte social i cultural és pioner 
a la Comunitat Valenciana a portar lasartes escèniques 
d’avantguarda a la intimitat de les cases particulars.

BREU HISTÒRIA
Cabanyal Íntim naix a l’octubre de 2011 per a recolzar, 
a través de les arts escèniques d’avantguarda, la 
lluita de la plataforma cívica Salvem el Cabanyal. 
Una lluita veïnal per a paralitzar el derrocament i 
expropiació per part de l’Ajuntament de València 
de prop d’1.651 habitatges particulars habitats.
El festival sorgeix així amb una clara vocació reivindicati-
va de defensar i preservar, amb un teatre de resistència, 
el patrimoni històric i arquitectònic del Cabanyal-Can
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yamelar, amenaçat d’enderrocament, marginat i 
extorquit per l’especulació urbanística municipal.
Teatre de resistència
Una preocupació social que es va unir amb una 
aposta contundent per incentivar i donar visibilitat a la 
creació, recerca i producció escènica contemporània 
valenciana com a fruit de la necessitat d’abonar el buit 
escènic de la nostra ciutat, després del desmantella-
ment del Festival València Escena Oberta (VEIG), 
les retallades en matèria de cultura i la deficitària 
gestió del moment en matèria d’arts escèniques.
Fill de la crisi, Cabanyal Íntim va apostar des del principi 
per programar muntatges que aprofundiren en la nostra 
realitat actual per a posar de manifest que la creació 
escènica contemporània valenciana no era ajeno, ni ho 
segueix sent, a la problemàtica social i política, i que 
existia un ferri desig de canviar-la. Espectacles atrevits 
i experimentals que es representaren en la intimitat de 
les cases cedides de forma altruista pels seus propie-
taris, moltes d’elles amenaçades d’enderrocament.

OBJECTIUS
Dinamitzar, visibilizar i reavivar el barri del Cabanyal, 
declarat Bé d’Interès Cultural (BIC) en 1993, amb la 
implantació d’una ruta teatral atractiva per a la ciutadania, 
i donar a conèixer amb ella el seu patrimoni històric a 
través de la particular arquitectura de les seues cases de 
modernisme mariner mediterrani, convertides en espais 
escènics durant el festival. I ara, en aquest procés de 
rehabilitació del barri iniciat amb el canvi de rumb polític 
de la ciutat, acompanyar en la reconstrucció d’aquest.
Oferir a la ciutadania una programació escènica i inèdita 
de qualitat, allunyada de l’estàndard comercial, amb 
peces íntimes, properes i accessibles a la ciutadania, 
amb preus populars (donatius), amb la finalitat d’acostar 
la cultura a la gent i fer-la assequible, quotidiana.
Col·laborar per a potenciar, incentivar i donar 
visibilitat a la creació, recerca i producció escènica 

contemporània de la nostra Comunitat i donar-li 
als seus creadors i creadores uns espais únics i 
molt especials per a poder exhibir els seus treballs.
Servir de plataforma promocional dels artistes 
emergents.Creació de noves audiències de 
públic. Promocionar el teatre i la dansa en totes 
les edats: entre adults,joves, xiquets i bebès.
Generar sinergies entre institucions públiques, 
empreses privades i associacions culturals i socials, 
amb l’objectiu final d’aconseguir més recursos per a la 
cultura en general i per les arts escèniques en particular.
Francachela Teatre és una companyia de teatre 
que naix en 2008 a València de la unió d’un grup de 
professionals de les arts escèniques que aposta per 
muntatges de creació col·lectiva amb plantejaments 
singulars, en espais íntims i no convencionals.
Francachela Teatre proposa un joc de relació 
directa amb el públic que renova el ritual escènic. 
Un teatre que s’atreveix, que no només entreté.
En aquesta línia, la companyia organitza en 2011, 
juntament amb la Plataforma Salvem el Cabanyal, 
la primera edició del Festival Cabanyal Íntim, amb el 
propòsit de portar les arts escèniques a l’interior de 
les cases del barri, recolzant així la lluita i la resistència 
veïnal. El festival planteja un itinerari teatral pels 
carrers del barri, amb la intenció de dinamitzar-ho, 
recolzant la creació escènica 
contemporània de qualitat i 
incentivant la creació de nous 
públics per a les arts escèniques.
La Col·lectiva va ser la seu 
de l’última edició del festival. 
En aquest espai, Francachela 
Teatre planeja oferir tallers de 
teatre i altres activitats culturals.
www.francachelateatro.com
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CABANYAL REVIU

CABANYAL REVIU 
Cabanyal Reviu és u na Associació sense ànim de 
lucre que comença la seua activitat com dinamitzadora 
social en 2016 i les persones que ho componen, 
posseïxen una gran experiència en Activisme Social i 
Cultural, però sobretot, en la realitat social del barri.

Estimulant el cultiu de la cultura en les seues 
diverses manifestacions, en concret en projectes 
fotogràfics, tallers de fotografia emocional, 
laboratori blanc i negre, recuperant tècniques 
de revelat i exposicions, donant visibilitat a la 
dona i recolzant talents artístics emergents.

Cabanyal Reviu pretén dissenyar, desenvolupar 
i executar una plataforma digital i analógica que 
potencie la interrelació i la cooperació entre totes les 
entitats del barri, a través de la optimització de mitjans, 
recursos i formació. Aquesta plataforma serviria a 
l’impuls d’un projecte comú de desenvolupament 
comunitari i de revitalització del barri del Cabanyal.

Els passos a seguir per a aconseguir aquests objectius 
són: elaborar la relació de les diferents associacions, 
crear una pàgina web que recopile i done a conèixer 
els recursos existents en el barri, realitzar activitats 
d’alfabetització digital i altres activitats de formació 
per a col·lectius en risc d’exclusió social, oferir 
assessorament per a la inserció laboral i cerca 

d’ocupació i promoure jornades de trobada amb el 
veïnat en espais públics abandonats, amb el propòsit 
de dotar-los de vida i recuperar el seu ús habitual. 
https://www.facebook.com/cabanyareviu
https://cabanyalreviu.org/

L’associació té els fins següents:
- Promoure els principis de dignitat de 
la persona, d’igualtat contra la discrimi-
nació per raó de gènere, per orientació 
afectiva, ètnia, per diversitat funcional.

- Desenvolupament, i la promoció 
personal i social a través de l’educaciói 
dinamització sociocomunitària.

- Lluitar per aconseguir una major igualtat 
d’oportunitats entre homes i dones.

- Ajudar al desenvolupament social 
i cultural de col·lectius més vulnera-
bles, especialment, el de la dona.

- Fomentar l’accés a la formació professional 
de col·lectius més vulnerables 
especialment, el de la dona.

- Facilitar l’accés al mercat laboral 
de col·lectius més vulnerables 
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especialment, el de la dona.
- Visibilitar i eliminar la violència masclista.

- Difondre l’especial problemàtica 
de la dona, la seua participació i la 
seua visibilitat en la societat.

- Difondre l’especial problemàtica de la 
gent major de 65 anys, la seua participació 
i la seua visibilitat en la societat.

-Col·laborar amb entitats i col·laborador(e)
s locals, comarcals, estatals i internacionals 
en termes de reciprocitat, per al desenvo-
lupament d’aquesta tasca, fent especial 
atenció a crear xarxa comunitària.

- Dinamització i interconnexió dels Poblats Marìtims

“Teixint Xarxes”
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TALLER PLACER

L’ Associació Cos treballa per a generar un espai de 
formació en el qual es promoga l’ús i la creació de 
conceptes que puguen ser utilitzats com a eines de 
transformació social, a través de pràctiques de diferents 
tipus que siguen en si mateixes crítiques i transformadores.
Aquest projecte s’articula entorn de dos eixos o línies de 
treball: d’una banda, una línia de formació i cultura de 
barri,que donarà cabuda a un conjunt de tallers, seminaris, 
cursos, jornades, trobades, etc., que procedeixen de 
diferents àmbits de la cultura i l’esport (des de tallers 
de lectura a classes de ioga o de dansa, passant per 
tallers de cuina o la projecció d’una pel·lícula, etc.).

L’activitat cultural, en aquest eix, està posada al 
servei de la creació de vincle social: entre els veïns del 
barri i entre aquests i les persones que procedisquen 
d’altres barris i que participen en les diferents activitats.
Tot i que les activitats d’aquest eix no contenen un 
contingut polític explícit, creiem que l’activitat cultural 
que el defineix és, en si mateixa, una activitat política, 
ja que s’oposa a les polítiques municipals d’abandó 
del barri i treballa en contra de la destrucció del 
teixit social que caracteritza a les societats actuals.
La idea fonamental no és una altra que 
deixar que aquest espai siga un espai comú.
I, d’altra banda, una línia de formació i imaginació política, 
des de la qual s’organitzaran tallers, cursos, laboratoris, 

etc., que aposten per la posada en circulació i la creació 
de sabers, conceptes o pràctiques que servisquen 
a la transformació social i a la revolució ciutadana.
Parlem d’imaginació política en tallers, cursos, 
seminaris, presentacions, etc., que apunten més 
aviat a la imaginació, la creació o l’experimen-
tació amb sabers, conceptes o pràctiques, 
que puguen constituir transformació radical.

És a dir: d’un costat “circulació” i “ús” i de l’altre “creació” 
i “experimentació”. Això no significa, obstant això, 
que es puga asignar a cada activitat una funció o una 
altra. Som conscients que moltes vegades no podrem 
distinguir-les i en una única activitat es posaran en joc 
tant la circulació de conceptes o sabers ja disponibles 
com la creació (o almenys les temptatives de creació) de 
conceptes, sabers o pràctiques noves. Tant millor així.
Al·ludim als dos termes, “formació” i “imaginació”, per 
arreplegar tots aquests matisos i perquè a més creiem 
que el segon d’ells, la “imaginació política” apunta a una 
de les capacitats específiques de l’art contemporani 
que nosaltres volem cultivar: la capacitat de qüestionar 
els relats de la ideologia dominant i la capacitat 
paral·lela d’inventar altres relats, altres llenguatges 
i per tant altres formes de tractar amb la realitat.
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RADIO MALVA

Ràdio Malva 
és una projecte col·lectiu i assembleari de comunicació 
i contrainformació que naix en 1999 amb la intenció 
que el barri tinguera el seu propi mitjà de comunicació. 
Encara hui, aquest projecte funciona sense publicitat 
ni subvencions de cap tipus i se sustenta únicament 
en la participació activa dels membres i amigues 
del col·lectiu. Una participació que produeix a la 
vegada l’enfortiment del grup, mitjançant tasques 
tan diferents com la col·laboració en els programes, 
el manteniment de l’equip, la neteja i organització 
del local, la difusió i l’autogestió del projecte, etc.
Com a ràdio lliure, es posa al servei de la comunitat, 
dels moviments de base, de les lluites socials, 
promovent a més la seua participació en la ràdio. 
Acostant-se a la realitat dels barris, resisteix i lluita 
contra la centralització de la informació i comunicació. 
Ràdio Malva reivindica el dret a la lliure expressió 
i la difusió de la informació sense restriccions.
Les seues assemblees se celebren el primer dimarts 
de cada mes a les 20.00 h. i és ací on es prenen totes 
les decisions per consens. http://radiomalva.org/
C/ Barraca 57, bajo Canyamelar-Cabanyal 
46011 Valencia#España Teléfono: 963 564 947 
Twitter: @RadioMalva Facebook: Radio Malva
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ESPAI DISAT

ESPAI DE DINAMITZACIÓ I INNOVACIÓ SOCIAL A TRA-
VÉS DE L’ART TÈXTIL

ESPAI DISAT
 
És un espai obert de relació i dinamització social 
entorn l’art textil a partir de metodologies innovadores. 
Un espai obert on poder reparar, crear, experimentar, 
reciclar i intercanviar tot tipus de coneixement i 
material textil i les seues ferramentes. Un espai on 
poder relacionar-se i on poder desenvolupar diferents 
activitats entorn l’aprenentatge i el consum col·laboratiu.
Objectius que pretenem aconseguir:

1.- Participar i dinamitzar el barri i la ciutat amb 
activitats involucrant els col·lectius del barri.

2.- Fomentar el reciclatge i la repació tèxtil 
així com la creació artística tèxtil.

3.- Estimular l’aprenentatge coope-
ratiu i l’aprenentatge-servei.

4.-Promoure el consum col·laboratiu : intercanvis, 
compres comunes, etc. Més informació:

 http://www.espaidisat.wordpress.com/
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PSICÓLOGAS Y PSICÓLOGOS 
SIN FRONTERAS
Aportem atenció psicològica a persones en 
crisi i en situació de vulnerabilitat social
Més informació:http://www.psico-
logossinfronteras.org/

https://www.facebook.com/psfcomunicacion

PSICÓLOGAS Y PSICÓLOGOS SIN FRONTERAS
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AZUL PRUSIA ROJO POTASIO

AZUL PRUSIA ROJO POTASIO
“Blau prússia roig potassi: Explorar, imaginar, 
connectar. Realitzem tasques d’investi-
gació, mediació i gestió cultural.
Investiguem sobre el paper la imaginació en els 
processos de transformació i la creativitat relacional. 
Organitzem esdeveniments de difusió i especialitza-
ció. Realitzem cursos creativitat i imaginació per 
a tots els públics i experiències participatives.
Acompanyem procés d’investigació personal i 
col·lectiva. Realitzem esdeveniments en col·laboració 
amb altres entitats socials, educatives i culturales.
Para més informació pots contactar escrivint 
a elena\@azulprusiarojopotasio.com o enviant 
un missatge a través del formulari de la 
web”www.azulprusiarojopotasio.com/
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TIERNA CANALLA

TIERNA CANALLA
 “Som un grup de música i d’amiguxs, que naix 
amb la idea de disfrutar de la música i aprendre, 
sobre la base de la pràctica. Assagem dins de la 
col·lectiva, en la planta superior i compartim planta 
amb el laboratori de cabanyalreviu i espaidisat.
Actuem en tots els esdeveniments de la 
col·lectiva i en qualsevol que ens parega 
compromés amb el teixit social del barri”.

 Si vols contactar amb nosaltres 
tenim página de Facebook.
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Art Pro Enteniment Cultural Circ Valencià, APEC 
(amb la seua seu al carrer Sant Pere 54 del 
Cabanyal) és l’associació sense ànim de lucre, 
de les companyies i artistes professionals d’Arts 
Escèniques en particular de nou Circ, valencians 
que utilitzen el seu art com a mitjà d’inclusió social.
El grup de promotors d’aquest projecte està 
compost per un conjunt d’artistes i pedagogs 
professionals relacionatsamb el nou circ, teatre i 
dansa valencians, que sumant la seua formació en 
Arts Escènica amb les formacions Universitàries 
en Psicologia, Treball Social, Educació Física i 
Magisteri, pretén el desenvolupament integral de
l’artista, contribuint així a la seua capacitació 
i participació en el seu entorn social.
Promotors del Circ Social considerem essencial, 
promoure el paper rellevant de les arts escèniques com 
a vehicle d’inclusió i vertebració social. També com 
un àmbit que en si mateix ha d’estar obert a tots els 
ciutadans. APEC treballa pel foment de la participació 
de la societat en una activitat que és sinònim de 
progrés i enriquiment cultural isocial.A la fi del 2014, 
l’Assoc. Apec, obri el seu centre de formació, assaig 
i creació circense professional i amateur, Apec –Món 
Baraka Nou Circ, en el Cabanyal.El nou circ es defineix 
com un art sense explotació humana ni animal. Un 
mitjà d’expressió, de fusió d’arts escèniques, música, 
cultures i gents, amb el qual poder arribar a totes 

les persones des de qualsevol tipus d’escenari.
La voluntat amb què l’Associació Apec obri la seua local 
escola és oferir formació amateur i d’oci sa en les diferents
tècniques de nou circ.
Volem acostar el Nou Circ al públic valencià i especialment 
en els seus barris marítims amb una activitat que és
sinònim de progrés i enriquiment cultural i social.

L’Escola de Circ Social del Cabanyal
És un projecte en evolució i ampliació des de 
l’obertura de portes en 2014, sempre obert a 
l’enriquiment i els suggeriments d’agents, institu-
cions, col·lectius, artistes del circ i tots aquells que 
desde la seua ocupació, o el seu interés vulguen 
proposar millores i accions que l’enriquisquen.
Des del 2011, des de la fundació de l’associació APEC, 
ve col·laborant amb els actors socials, col·legis, altres
associacions, centres de temps lliure i d’oci per a joves de 
tota València i província. Realitzant activitats de nou circ
com a eina educativa i de socialització.
El Circ Social com a intervenció innovadora, ajuda a 
xiquetes i xiquets, joves i adolescents a ocupar el seu 
lloc com a membres de la comunitat i actua com un 
poderós trampolí de transformació social. La voluntat 
amb què l’Associació Apec obri la seua local escola 
és oferir formació social per mitjà de les diferents 
disciplines de nou circ.

CIRC APEC 
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ESPAI VEINAL

Des de l’Espai Veïnal del Cabanyal manifestem
:
- Ens oposem a la gentrificació o qualsevol tipus de 
substitució de població al barri: ni desallotjaments, ni 
desnonaments, ni expulsió per la pujada dels lloguers
.
- La rehabilitació i salubritat de les cases no ha 
de suposar l’expulsió dels veïns que les habiten.

- Les propietats públiques que el darrer govern va 
comprar i utilitzar per a degradar el barri, han de quedar 
fora de l’abast del mercat privat i servir per a fins socials.

- Ens fiquem a la disposició de tots els veïns 
i veïnes afectades per a que entre tots, i des 
de la solidaritat i el suport mutu, resistim a 
aquestes expulsions i proposem solucions.

- El carrer no hauria de ser únicament un espai de consum 
i monocultiu d’oci amb un control social repressiu, sinó 
un punt de trobada per als veïns i veïnes on totes fem 
vida en comú. Volem el foment de xicotets comerços, 
cooperativisme i una economia més diversa i social.

- Volem fomentar la identitat cultural del barri 
sense tractaments diferents per ninguna 
condició social, de classe ni cultural.

- El dret a empoderar-nos de legitimitat per actuar 
en autonomia i arreglar l’espai públic segons creiem 
convenient (pintar les parets de l’ajuntament, 
aprofitament dels solars per a ús col·lectiu...), així com 
denunciar la repressió cap a la població més desprotegida 
del barri. A totes aquelles a qui li vulguen pujar el lloguer 
o no li’l vagen a renovar, qui no suporte més els pisos i 
garitos turístics al seu voltant o en definitiva qui veja en 
risc la seua permanència en el barri, que no està soles.

 La crisi del COVID-19 i les mesures aplicades 
no ha colpejat a tothom per igual, per més que 
repeteixen allò d’”estamos juntos en esto”. De 
fet,  aquelles  persones que abans vivien al limit i al 
dia o, directament, als  marges del sistema hui es 
troben fora de toto proposta o ajuda institucional i 
la seua situación no es contempla a cap normativa.
   Les qui no tenen papers, les qui conviuenen 30 m2 
amb sis persones més, les que están sense feina, les 
qui treballen sense contracte, les que ocupen perque 
están excloses de l’accés a l’habitatge, les que no 
tenen subministraments básics (aigua, llum,…). 
Totes elles, están patint aquests diez doblement 
l’impacte d’una crisi sanitária, social i económica.
  Des de l’inici del confinament vam activar la xarxa 
de suport mutu al barri: oferint assesorament sobre 
l’habitatge i laboral, així com plantejar propostes per 
organitzar-nos entre les veines (d’edifici o carrer) per fer 
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la compra a les qui ho necessitaven i foren población 
de risc. Peró vam veure que això era insuficient i que 
moltes veïnes del barri estaven qudant-se enrere. Per 
trencar l’aillament i practicar allò d’entre totes, tot, 
calía donar un pas més. Per això, vam engengar el 
projecte de Xarxa d’Aliments d’Espai Veïnal Cabanyal.
   Actualment, i donades les circumstancies, la 
Xarxa está funcionant de forma asistencialista. 
Nosaltres gestionem l’ajuda que ens arriba d’altres 
veïnes que colaboren, gestionem les aportacions 
económiques que ens arriben, comprem productes 
que no arriben a la xarxa i ens encarreguem 
d’organitzar i executar la distribució del menjar i 
altres productes a les families que ho necessiten.
Quan el confinament passe, volem mantener aquest 
projecte. Però no es aixì com volem mantenir-lo. 
Entenem que NO SOM UN BANC D’ALIMENTS i que 
no és la nostra feina gestionar ni tolerar la miseria 
que genera aquest sistema ni tampoc oferir caritat. 
La Xarxa d’Aliments d’Espai Veinal volem gestionar-la 
amb la implicació dirsta de totes les persones que 
vulguen fer ús d’aquesta , des de la Solidaritat i el 
suport mutu. Tanmateix, estem orgulloses de no donar 
l’esquena  a les nostres companyes de barri, peró 
estem fent una tasca que No ens pertoca a nosaltres.



58

CABANYAL HORTA

Cabanyal Horta busca conscienciar, educar 
i cuidar l’entorn fomentant el concepte de 
permacultura i agroecología com un estil de 
vida alternatiu i sostenible per al barri.

Projecte agroecològic per a la recuperació de l’espai 
públic que serveix d’espai de transició cap un model 
de vida alternatiu on el fet comunitari no siga sols 
un concepte, sinó que suposa una revalorització del 
procomú. Pretenem fer de la participació ciutadana 
un valor de futur que mitjançant la recuperació 
d’espais vius faça possible la coexistència dels 
distints estrats socials i sensibilitats que habiten ací.

Som incansables somniadors.
Afortunats de veure com la il·lusió 
s’expandeix i creix en forma d’horts.
Si tu també eres així, vine i planta un arbre encara 
que no menges els seus fruits, projecta una 
ombra encara que no disfrutes d’ella.

Ubicats en l’antic poblat d’EL CLOT, fem  treballs 
de recuperació, disseny i construcció oberts 
a la col·laboració del veïnat, tots els dissabtes 
són jornades de treball col·laboratiu. 
Disposem de més de 30 zones de cultiu perquè 
pugues practicar l’agricultura prop de casa, i encara 
que hi ha llista d’espera et recomanem que comences 

a participar del projecte abans de tindre un hort.

Recuperar
Desenrunar, eliminar “males herbes”, recuperar 
materials vàlids de construcció, netejar el 
solar de plàstics, estritllar o filtrar terra.

Reconstruir
Reutilitzant materials es creen noves estruc-
tures de cultiu i oci,  ateses les necessitats 
i respectant la morfologia del solar.

Revitalitzar
Cultivar, regar, netejar d’herbes els horts i 
realitzar el manteniment d’aquests, a més a més 
de la neteja dels camins i cura als arbres.
CONSULTA ELS HORARIS EN LA NOSTRA 
WEB: https://cabanyalhorta.wixsite.
com/cabanyalhorta/colabora

PROJECTE D’HORTS 
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“Som incansables somniadors.
Afortunats de veure com la il·lusió 

s’expandeix i creix en forma d’horts”.

EDUCATIUS / HORT TERÀPIA
En l’hort escolar els i les alumnes aprenen sobre 
diferents aspectes didàctics com els tipus de sòl, el 
cicle de l’aigua, les plantes, els hàbits saludables... 
És un recurs educatiu cada vegada més conegut 
i utilitzat en les diferents etapes educatives. No es 
tracta sense més d’una parcel·la en la qual cultivem 
o espais en els quals plantem flors, sinó que devem 
entendre’l com un espai en el qual abordarem una sèrie 
de continguts encaminats a desenvolupar les diferents 
capacitats de l’alumnat, així com valors i actituds de 
respecte al medio ambient i de ciutadans i ciutadanes 
responsables i sensibles pel que és evident que aquest 
projecte té un enfocament molt més ampli, ja que 
l’hort es concep també com un espai propici per a 
treballar valors positius i fomentar el treball cooperatiu 
i les relacions interpersonals entre l’alumnat.

COMPOSTURA COMUNITÀRIA
Si vols participar tenim a disposició vàries compostu-
res. Sols has d’assegurar-te de no posar res cuinat, res 
de carn ni peix i per suposat tirar-lo sense borses – així 

ens ajudes a generar la nostra pròpia matèria orgànica.

TALLERS I ESDEVENIMENTS
Acollim gran varietat d’esdeveniments 
i tallers en el nostre espai; infórma’t 
seguint les nostres xarxes socials.
cabanyalhorta@gmail.com
Facebook.com/cabanyalhorta
Instagram.com/cabanyalhorta
Twitter.com/cabanyalhorta
C/Granero s/n o C/Mediterraneo, 37 (46011) València
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ASSOCIACIÓ VEÏNAL CUIDEM 
CABANYAL-CANYAMELAR

D’on venim?
Amb la formulació del Pla Especial del Cabanyal 
( P.E.C.), molts veïns i veïnes ens mobilitzàrem
perquè es rectificara i revisaren totes aquelles 
qüestions que consideràvem un perjudici per al
barri i els seus habitants. Per poder donar-li 
continuïtat a la construcció i defensa d’un barri
que posara per davant el benestar dels seus 
habitants, finalment decidim constituir-nos com a
associació veïnal. Desitgem participar com a 
ciutadania activa en la construcció del barri, i la
ciutat que habitem.

Els nostres valors
Equitat entre les persones i accés universal a 
drets humans: antiracisme; *inclusividad des
del respecte a la diversitat; feminisme.
Dret a la ciutat: entenent que aquest dret recull 
el dret a l’habitatge digne, assequible i
*antiespeculativa. I també el dret al territori, a 
l’espai públic, i als serveis públics, universals,
accessibles i saludables (ciutat amable).
Protecció del medi ambient: des de l’ecologisme, 

l’economia sostenible i de barri, i
l’urbanisme *antidesarrollista.
Sentit de pertinença a la comunitat: col·laboració, 
participació, cooperativisme i solidaritat
entre veïnes/us.
Governança: el govern del públic des de la 
participació activa de la ciutadania, i des
d’estructures horitzontals i transparents.
Transparència en la nostra presa de decisions 
i les nostres maneres de procedir, i
transversalitat de tots els nostres 
principis en les nostres accions.

La nostra missió
Cuidar i vetlar pel patrimoni humà, social, 
ambiental, artístic i històric del barri. Així com
defensar i promocionar el dret a la ciutat.
Dret a la ciutat és el dret de tots les/us habitants 
(presents i futurs, permanents i temporals)
a usar, ocupar, produir, governar i gaudir ciutats, 
pobles i assentaments urbans justos,
inclusius, segurs i sostenibles, definits com a 
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“Cuidar i vetlar pel patrimoni humà, social, 
ambiental, artístic i històric del barri. 

Així comdefensar i promocionar 
el dret a la ciutat.”

béns comuns” (Plataforma Global pel dret a la
ciutat)

Eixos estratègics
Vigilància a l’Administració pública.
Promoure espais processos de participació.
Sensibilitzar/conscienciar a les veïnes i veïns 
del barri respecte a la nostra missió i visió.
Promoure la cohesió social.

Lluitar pel dret a l’habitatge digne, i contra els 
processos que expulsen a les veïnes/us de el
barri (*gentrificación, *turistificación, pujada 
de preus de l’habitatge en lloguer i en
propietat…)

La nostra presa de decisions
La nostra presa de decisions és per CONSENS
Com associar-se
Per a poder ser soci/a deus:
Identificar-te amb els principis de l’associació
Emplenar i enviar-nos el formulari d’inscripció
Com ens financem
El nostre finançament serà principalment 

AUTOGESTIONADA
Es decidirà en Assemblea si ens acollim 
a alguna subvenció concreta,
per a la realització
d’alguna activitat puntual.
No s’acceptaran donacions, ni subven-
cions privades d’entitats que
contravinguen els nostres
principis.
Podrà haver-hi aportacions econòmiques voluntàries.
Quan i on ens reunim
Les nostres reunions se celebren els 
DIJOUS de 18:30H a 20:00h
Lloc: Col·legi Santiago Apòstol C/ 
Escalante 329, València
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Gener de 1986, es creà la Societat Musical “Poblados 
Marítimos”, i es formà una junta directiva de QUINZE 
“músics” i UN president, D. ANDRÉS MORA CARRILLO 
la funció del qual consistí en la programació d’una 
sèrie d’activitats i concerts. Des d’un principi, feren 
l’impossible de disposar o adquirir un local propi 
on s’impartiran classes d’ensenyança musical i es 
realitzaran assajos per als pròxims concerts. Això fou 
possible gràcies a la constància i interés de la junta i el 
seu president. La seua evolució fou progressiva, inclús 
en l’any 1990 s’aconseguí el 1r premi de la 7a edició del 
CERTAMEN DEL MEDITERRANI. En la seua evolució 
fou INSCRITA EN EL REGISTRE DE LA FEDERACIÓ 
DE SOCIETATS MUSICALS i en la COORDINADORA 
DE BANDES de la Ciutat de València.

Això significa molt i no és precisament fruit de 
la casualitat. Al marge de les activitats musicals 
pròpiament, el president opina que l’edifici en 
qüestió deu servir per a donar satisfaccions 
als MÚSICS I SOCIS que ho han fet realitat.
Començant a assajar en el Barri Llamosi en la 
trastenda del bar “EI Churro” que gentilment ens 
cedí i que, pocs mesos després, es quedà tan xicotet 
per al que creixia la Banda que es hagué de buscar 
nou local; traslladant-se, al cap de pocs mesos, al 
carrer de Sant Pere núm. 83, i gràcies a la dedicació 
i esforç del nostre director, Don Manuel Romero Brú.

 Aquest local se’ns quedà novament xicotet en molt poc 
temps i en la Junta General de l’any 1988 es prengué 
l’acord de comprar un local més gran, tot això amb 
l’aportació de diversos socis, però tots amb el somni 
que es fera una realitat. I això es féu el 8 de juny de 
1986 quan es comprà l’actual local de c/ Escalante, 20 I

De la nostra Societat Musical, han eixit jóvens 
promeses de músics professionals que iniciaren la 
seua formació en aquesta Banda i han fet de la música 
una forma de viure amb l’art de la música, ocupant 
llocs de gran responsabilitat en Bandes Militars, 
Municipals, Orquestres Simfòniques, Conservatori, 
Escoles de Música, professors de primària i secundària.

La Societat compta amb uns 60 músics. És la 
nostra, una banda jove en evolució i progrés, amb 
presència activa en els Poblats Marítims i oberta 
a tota classe d’activitats culturals del propi barri.
Participant aproximadament en uns 14 concerts a l’any 
(Parcs i Jardins, en els Jardins del Palau de la Música, en la 
Pèrgola del Port, en les Drassanes, 1. Desembarcament 
moro, Concert Retrobem la Nostra Música, concert del 
Dia de la Música Valenciana, patrocinat per l’IVAM.
Concert de Santa Cecília, Cap d’Any), a més a més de 
diferents actes en Falles, Setmana Santa, Cavalcada de 
Reis, Carnestoltes, Desfilades de moros i cristians, Festa 
de Sant Vicent Ferrer i en honor del Crist de Natzaret, 

SOCIETAT MUSICAL
POBLATS MARÍTIMS



63

Actes de l’Ajuntament, Junta del Marítim i Coordinadora.
Concerts coordinats per Europa, França, Itàlia 
Suïssa, Àustria i Alemanya on realitzem diversos 
concerts; i també estiguérem en Monzó (Osca) on 
apadrinem a la Banda Municipal. Tot això sempre 
baix la batuta i supervisió del nostre director......
Presidents: SOCIETAT MUSICAL

1986 D. Andrés Mora
1992 D. Enrique Medina 
1994 D. Facundo Ferrer 
2007 D. Miguel Montaña 
2009 D. Ricardo Rosell 
2011 D. Domingo Carles

Des de la seua fundació, la Societat Musical compta 
amb la seua pròpia Escola d’Educats; en abril de 
1994 es creà l’Escola de Música “Poblats Marítims”, 
inscrita en el Registre “Escola Privada” Associacions 
de la Generalitat. (Conselleria de Cultura) compta amb 
DINOU PROFESSORS titulats, on s’imparteixen classes 
a CENT CINQUANTA ALUMNES, especial menció en el 
Jardí Musical imparteixen classes des dels CINC anys 
i posteriorment llenguatge musical, INSTRUMENTS 
MUSICALS i CLASSES ESPECIALS PER ADULTS, en 
unes aules adequades per a la preparació musical i 
climatitzades. Dins de l’àmbit educatiu de la LOGSE.
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SOCIETAT MUSICAL UNIÓ DE PESCADORS 
“EL CASINET”

“El Casinet”
 la Sociedad Musical Unión 
de Pescadores (SMUP).
 

La Societat Musical Unió de Pescadors fou fundada 
en1926 i es troba des dels seus inicis a l’edifici històric del 
“Casinet”, en l’emblemàtic barri mariner del Cabanyal. 

Des d’aleshores, la Societat no ha deixat en cap moment 
de difondre allò pel qual es creà i que es reflexa als 
seus estatuts, que és l’amor per la música i la cultura. 

Aquest amor per la música es materialitza a través dels
concerts i esdeveniments musicals per als seus 
socis, veïnes i veïns del barri i la ciutat, com la
desfilada de Carnestoltes a l’estil Nova Orleans, 
la SMUP cultural, i tants altres concerts de la
Banda Simfònica i les diferents agrupacions 
musicals. Així mateix, la Societat continua
promovent els seus valors i treballs al llarg de la 
geografia del País Valencià, i també dins i fora
de les fronteres nacionals.
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ATENEU MUSICAL DEL PORT

Es va fundar en 1880 en el Districte Marítim de 
València cridat llavors Poble Nou del Mar. Els 
fundadors, entre els quals destaquem al Pare 
Luis Navarro i Vicente Ballester Fandos, la van 
denominar Patronat Musical de Poble Nou del Mar.
En 1933 es va procedir a canviar el nom, dient-se des 
de llavors i fins a l’actualitat Ateneu Musical de el Port.
Aquesta centenària agrupació ha participat des de 
1895 en certàmens celebrats a Albacete, Cullera, 
Leganés, Tortosa i València. Obtenint trenta-dos 
premis: 2 Accèssits, 2 tercers premis, 11 segons premis 
i 17 primers premis. D’ells destaquem el Primer Premi 
de la Secció Especial de la Fira de Juliol de València 
de 1932, l’Esment d’Honor obtinguda en el mateix 
certamen, l’any 1999 i el primer premi en la Secció 
Primera en el Certamen Internacional de l’any 2007.
Posseïm la Medalla d’Or de la Creu Roja amb llaços 
blanc i roig, el Diploma de l’Associació Humanitària de 
la Caritat, Som Clavari Major de la Verge del Rosari, 
“Amics d’Or de l’Associació Cultural i esportiva “Amics 
del Marítim, posseïm, des d’octubre de 1994 l’Alta 
Distinció de la Generalitat Valenciana i la Medalla de 
Mèrit Cultural de la Diputació de València en el 2007.
La societat Ateneu Musical del Port es congratula de 
tenir com a socis d’honor a Don Juan Bautista Brau 
Sanoguera, a Don Juan José Dómine, al alcalde de 
Valencia Juan Avilés Arnau, a Don José Ferriz Llorens, 
a donya Pepita Ahumada Camps, a Don Jenaro Millán 

Iñigo, a la Corporación Armada de Granaderos, a la 
Falla Vidal Canelles-Sánchez Coello, a la Sociedad 
Renaixensa Musical de Vinalesa, a la Lírica Saguntina, 
a Don José Sanchís Estrems, a Don José Tomás 
Morales, a Don José María Pons Cecilia, a Don 
José María Boscá Mascarell, a Don Roberto Cuenca 
Martínez, a Don Salvador Edo Mas, A Don Ernesto 
Furió, al Maestro Joaquín Rodrigo, al Puerto Autónomo 
de Valencia, a Don Bernardo Adam Ferrero, D. Juan 
Gadea Fullana, a M. André Waignein y Victor Mendoza.
En l’actualitat a l’Escola d’Educands hi ha matriculats 
260 alumnes amb una plantilla de 17 professors en 
l’especialitat de vent fusta, vent metall, percussió, 
violí, violoncel, contrabaix, piano, guitarra, llenguatge 
musical, iniciació musical i conjunt instrumental.
La Conselleria d’ Educació va reconèixer la nostra 
Societat, com a Centre Autoritzat d’ensenyaments 
musicals de grau elemental i professional, donant 
resposta a les necessitats dels joves que desitgen obtenir 
un reconeixement oficial als seus estudis musicals.
L’oferta formativa abasta totes les especialitats 
instrumentals de vent, fusta i metall, corda, piano, 
guitarra, percussió i conjunt vocal. Tot això amb els 
avantatges de poder combinar aquests estudis amb 
les activitats que es programen des de la Societat
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AGRUPACIó MUSICAL SANTA CECILIA GRAU

Es va fundar l’any 1980, amb el nom d‘Agrupació 
Musical Falla Isaac Peral- Méndez Núñez. La primera 
actuació oficial de la Banda es realitzà en febrer 
de 1981. Els seus primers estatuts estan datats 
de 1983, sent el seu primer president En José Vte. 
García Alapont. Durant els inicis van ser directors: 
En Vicente Gimeno, En Vicente Benavent, En Pedro 
García Payán i En Elías Roger García, entre altres.
Al gener de 1993, va ser nomenat director de la Banda i de 
l’Escola de Música En Vicente Giner Gil, desenvolupant 
una gran labor que desemboca en la creació de la Banda 
Juvenil. De setembre de 1996 a desembre de 2000, serà 
En Salvador Rojo Gamón. Posteriorment, i fins juliol de 
2002, el director titular serà En José J. Ricart Fons.
De setembre de 2002, fins l’agost de 2006, 
tornarà a ser el director de l’Agrupació En Vicente 
Giner Gil, prenent el relleu, des de setembre de 
2006 fins juliol 2016 En Joan F. Miquel Zanón i 
posteriorment, Vivian Gutiérrez Abreu, José Luis 
Peris Cordellat i Borja Zanón Gonzalez. Actualment 
la batuta està a càrrec de Adrià Sanchez Castelló.
Els assajos es realitzen els dimarts de 21:45 h 
a 23:30 h i els divendres de 22:00 h a 00:00 h .
Entre les activitats anuals de la Societat cal destacar 
les següents: cursos i classes magistrals a l’Escola 
de Música, Campanya de la Diputació de València 
“Retrobem La Nostra Música”, concerts i festivals 
comarcals de la FSMCV, festivals de la Coordinadora 

de Societats Musicals de la ciutat de València, concerts 
organitzats pel Port Autònom de València, Setmana 
Cultural de la Societat, Festival de Bandes del Districte 
Marítim de València, cicle de “Conciertos al Aire 
Libre” patrocinats pel Excm. Ajuntament de València 
i diferents concerts i actes culturals patrocinats per 
entitats culturals, religioses i lúdiques de la nostra ciutat.
A més, l’Agrupació ha realitzat actuacions fora 
de les nostres fronteres: Andratx (Mallorca) 
en 2002, Bernau (Alemanya) en 2005; i 
Landemonti Saint-Brevin (França) en 2007.
L’any 1998, un grup de directius, socis, pares d’alumnes 
de l’Escola de Música, familiars i amics, van decidir 
reunir-se per a cantar unes nadales en el Concert de 
Nadal sota la direcció de Gemma García Cebrián, músic 
de l’Agrupació M. Santa Cecília del Grau. Esta idea va 
continuar i el cor va continuar cantant any rere any en 
cada concert de Nadal. La Directiva va voler consolidar 
i donar continuïtat a la formació coral, i va decidir 
que esta fóra una formació permanent, amb assajos 
setmanals i amb més actuacions a banda de la de Nadal.
Al febrer de 2006 es va celebrar el primer assaig d’esta 
nova iniciativa, encarregant-se conjuntament de la 
direcció Eva Mª Fayos Blanes i Joaquín Calatayud 
Llobregat, ambdós músics de l’Agrupació. De seguida es 
van posar a treballar, invitant tots els socis i simpatitzants 
de la Societat a formar part del cor. Açò va tindre una 
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excel·lent acollida que a més va atraure a nous socis.

En molt poc de temps, es va consolidar un 
magnífic grup humà, on la seua il·lusió , el seu 
esforç i les ganes de treballar per la música, 
van fer que el cor tinguera un futur prometedor.

Transitòriament, l’any 2010, va assumir la direcció 
Julia Ruiz Castell, continuant amb esta labor Eva 
Mª Fayos Blanes en els anys següents. Des de 
l’any 2014, la seua directora és María Conca Juan.
La primera actuació de la coral va ser el concert de 
Clausura de la Setmana Cultural de la nostra agrupació 
al juny de 2006. Des d’eixe moment ha realitzat 
actuacions en la setmana de festes de Santa Cecília, i 
en Nadal, compartint protagonisme amb la banda titular 
i la juvenil. A destacar la seua participació en cicles 
d’Intercanvi de Corals a Natzaret, Picanya, Patraix i 
Benimaclet, la seua participació durant diversos anys 
en el festival “África Grita” i el concert en el Palau de 
la Música al setembre de 2014. També ha sigut invitat 
a cantar en diverses trobades corals, a Alfara de la 
Baronia, i Borriana, i ha participat en el programa 
d’Activitats Comarcals, donant un concert en els 
Jardins d’Eivissa, en el Dia Internacional de la Música 
del 2016, a més, organitza des de fa tres anys el festival 
de cors en què participen amb altres corals amigues.

Actualment, la Coral està formada per 55 components 
a què s’unix ocasionalment el pianista i algun membre 
més de la banda titular. Els assajos es realitzen cada 
dimarts de 19:30 a 20:30 i divendres de 19:30 a 21:30 
en el local d’assajos de la A. M. Santa Cecília del Grau.
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El Centre de Música i Dansa Natzaret nasqué fa un 
grapat d’anys –l’any 1984- com una iniciativa de l’A.
de Veïns,-hui “A.de Veïns i Veïnes de Natzaret”- i 
l’equip municipal de Serveis Socials de Natzaret, 
pensant sobre tot en el jovent. D’ençà d’aquelles 
primeres tongades de guitarres, bandúrries, dansa 
valenciana, classes de solfeig, etc., ja ha plogut molt.
Són centenars els joves i adults de Natzaret que han 
passat per les classes i/o grups del Centre i hui –local 
propi, sales insonoritzades, 16 professors, 6 directors de 
grup, més de 100 alumnes i uns 300 socis- és un referent 
important per a la vida social, cultural i artística del barri.
La tradició musical en el barri aquells anys era 
inexistent. Per això els primers temps foren durs, 
ja que la resposta era escassa sobre tot en relació 
al nombre d’alumnes de l’escola de música.
Uns anys després l’Associació de Veïns va voler 
transformar el col·lectiu musical en una associació 
autònoma i en 1991 s’aprovaven els seus Estatuts i la 
primera Junta Directiva del Centre de Música i Dansa
Natzaret Segons pot llegir-se en els seus Estatuts, 
article 3, aquests són els seus objectius: “El Centre de 
Música i Dansa té com a finalitat atansar la música i la 
dansa al veïnat en tant que elements importants per 
contribuir a la millor qualitat de vida i pels valors que 
representen per a l’home i la dona l’art en general i la 
música i la dansa en particular”. “En tant que Escola de 
Música i Dansa es proposa fomentar entre els socis, 

CENTRE MUSICA NATZARET

educadors i educands valors com: la participació 
activa, la creativitat, l’apertura, la tolerància sobretot 
envers els més necessitats, la llibertat, la igualtat 
home-dona, la identitat com a Poble Valencià”.
Coherents amb aquests objectius, s’ha anat treballant 
any rera any, creant nous grups, participant o 
promovent noves activitats, implicant-se en la vida 
del barri i esdeveniments solidaris com Campanya 
contra la fam, el Dia internacional de la Dona, el Dia 
del Llibre i medi ambient, la foguera de sant Joan… 
i des del 2004 organitza el dia de “Bones Festes, 
Natzaret” per fomentar un clima de bones relacions 
entre entitats, col.legis i veïns i veïnes, i el Dia 
d’Àfrica que és una campanya de conscienciació que 
dura mesos i acaba amb una jornada de concerts.
Convençuts que la música pot despertar solidaritat. 
El Centre té una escola de música reconeguda i 
subvencionada per la Conselleria des del 1995, que 
cobreix el grau elemental i prepara pel pas al grau 
mitjà d’algún Conservatori, aula infantil de música 
per xiquets/tes de 4 a 7 anys, i també coral infantil. 
Alguns antics alumnes, amb la carrera acabada de 
música, són ja professors del Centre i/o Conservatori.
El barri està orgullós de la seua Banda de Música (que és 
la del Centre) i la consideren com la Banda de Natzaret. 
Així ha pogut quedar palés en ocasió del Certamen de 
Bandes de la Diputació que tingué lloc al Palau de la 
Música l’1 i 2 d’abril del 2000, en el qual aconseguí el 
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Segon Premi (Secció C), i també en l’homenatge posterior 
que amb tal motiu li tributaren les entitats del barri durant 
el concert oferit en l’església parroquial dies després.
També s’ha creat una “bandeta” com l’anomenem, 
pels xiquets i xiquetes que estan encara als primers 
cursos del grau elemental. El Centre té a més una bona 
Coral amb més de 40 persones i un grup de Batukada 
de ritmes africans i brasileiros que es fa present tan 
per animar festes populars com per solidaritzar-
se amb certes causes humanitaris participant a 
les manifestacions que es creuen convenients.
L’any 2.002 es compren uns baixos al carrer 
Major de Natzaret per construir el local social del 
CMD. La compra i posterior renovació ha estat 
possible degut a la generositat d’un grapat de 
socis i sòcies que han aportat esforços, diners i 
ànims. Sense ells, no hagueren bastat les dues 
subvencions de la Conselleria d’Educació i Cultura.
Hui el Centre disposa d’una seu social pròpia i 
digna. Tota una història i un camí construïts amb la 
suor, il.lusió i participació de persones de Natzaret 
que representen hui una realitat encoratjado-
ra que apunta cap un futur esperançador.

COR
La història del Cor del Centre de Música i Dansa Natzaret 
comença a l’octubre de l’any 1999, quan el Centre feu 
una convocatòria a la gent del barri per a la creació d’un 
Cor a partir d’un grupet de joves interessats del Centre 
de Joventut de l’Associació de Veïns i Veïnes de Natzaret.
Ja al mes de desembre s’estrena amb el primer 
concert que realitzà a la festa del Centre a Natzaret.
Al mes de març de 2000, amb motiu de la festa 
de la Dona Treballadora, ens sorprén gratament 

amb un segon concert també a Natzaret.
La següent actuació fou a Benimaclet, per primera 
vegada fora del barri. Des·de llavors ha tingut 
moltíssimes altres actuacions: La Cañada, jardins 
del Palau de la Música i de Vivers, Capella de la 
Sapiència i Aula Magna de la Universitat de València, 
festes anuals del Centre de Música, Dies de la Dona, 
Burjassot, L’Eliana, Sot de Chera, Castell i Auditori 
d’Alaquàs, Picanya, Albalat dels Sorells, Vinalesa, etc.
L’estiu del 2003 tingué un Concert a Innsbruck 
(Austria). L’estiu del 2004 entre altres concerts actuà 
a la Basílica de Covadonga i al “Aula del Reino” de 
Cangas de Onís, els dos a Astùries, i al Fòrum de 
Barcelona. L’any 2005 actuà a Valladolid i Salamanca, 
així com a la Càtedra de Les Tres Religions al claustre 
de la Universitat Literària de València. Al 2006, a més 
dels concerts habituals, actuà a la Catedral de Palma 
de Mallorca, al Santuari de Lluch, també a Mallorca, 
i a l’Ajuntament de Casas Ibáñez (Albacete). Al 2007, 
entre d’altres actuacións, el cor cantà a la basílica 
del Castell de Javier (Navarra), a l’esglèsia de Cristo 
Rey de Pamplona i a la de San Martín de València.
Al 2008 actúa per primera vegada al Palau de 
la Música de València. Al 2009, a la basílica 
de Nª Sª de Guadalupe (Cáceres). I al 2011, 
a la Catedral de Santiago de Compostela.
Actualment formen el Cor unes 30 
persones adultes, dones i homes.
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L’Agrupació de falles del Marítim, fundada en 
l’exercici 1974 - 1975 com a entitat cultural i
recreativa d’àmbit faller està constituïda des de 
llavors i a través del temps per la unitat de les
Comissions Falleres del Districte Marítim, 
amb l’únic fi estretir els seus llaços d’amistat i
confraternitat, i al mateix temps, aconseguir 
unes ventages econòmics i socioculturals que
beneficien a la comunitat. Amb un especial 
interés, en la difusió i en enriquiment de les
manifestacions culturals tradicionals i folklóricas 
del poble valencià, i en la defensa del seu
indiscutible i diferenciada personalitat. Les activitats 
de l’Agrupació podran ser de tipus econòmic,
com a rifes, loteries, etc., i socioculturals. La seua 
realizació haurà de ser aprovada per l’Assamblea
General i la participació serà voluntària. 
L’Agrupació celebrarà en cada exercici, 
un acte d’Homenage- Exaltació de les
Falleres Majors de l’Agrupació, de caràcter 
obligatori per a totes les Comissions agrupades.
Premis Pepe Chiral
Quan s´acosta la primavera,Valencia reb en entusiasme 
una de les festes mes importants a nivell Internacional, les
Falles, que per la seua importancia, son Festes d´Interés 
Turistic Internacional, i que esperem que dins de poc siguen
declarades per la UNESCO, Patrimoni 
Cultural Inmaterial de la Humanitat. El haver

ASSOCIACIONS LUDICOFESTIVES 
FALLES DEL MARITIM

arrivat a ser festes tan prestigioses, es degut 
en bona part al enorme esforç i al gran
treball de milers de fallers, que dia a dia, any 
rere d´any, dediquen temps i entusiasme
per a continuar i engrandir nostra excepcional festa.
Es clar que dins d´eixos fallers que tant 
treballen per les Falles, de vegades resalten
algunes individualitats, que per el seu 
carisma, el seu talant, la seua personalitat i la
seua entrega, destaquen de manera notoria. 
Eixe es el cas de Pepe Chiral i Montoro.
Pepe naix al Canyamelar, inmers en el Districte 
Marítim, una zona per la que sentía un
carinyo molt especial, i que sempre estará lligada a la 
seua vida.Persona treballadora, capaç i responsable,
s´involucra en el mon faller, i tant s´impregna 
d´ell, que acaba cautiu del verí de les Falles.
El curriculum faller de Pepe
Chiral es impresionant, a mes está en posesió 
de multitut de premis i maxims 
guardons, que son el reconeiximent del
mon de les Falles a la seua excepcional entrega, al 
seu treball encomiable i minuciós.Chiral va ser un
defensor a ultrança de les senyes d´identitat 
valencianes, com son nostra llengua, 
senyera, cultura i tradicions. Era un enamorat
de nostra terra, de nostra ciutat i de nostra festa. En ell 
trobàvem sempre a un home pròxim, accesible en tot
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moment, dispost a prestar ajuda a tot aquell que li la 
solicitara. Dedicat en cos i anima a la defensa de tot alló que
respiraba valenciania, entregat al mon faller i vinculat 
al Marítim, va ser un gran lluitador per la unitat fallera. 
Unitat que podem vore reflectida en l´Agrupació de 
Falles del Marítim, la mes nombrosa en el mon de 
les Falles. Pepe Chiral fon ú d´els seus fundadors, 
i a ella s´entrega sense reserves, arrivant a ser 
President i Secretari General, i el primer faller a qui 
s´otorga l´Insignia d´Or de nostra Agrupació.
Un dia otonyal Pepe nos deixá, discretament, en 
silenci; tal vegada en la mateixa discreció en la que 
havia vixcut, amb humiltat, destacant sense buscar 
destacar. S´emportá molts anys d´experiencia, pero 
nos mostrá la seua manera d´entendre a nostra festa, i 
nos deixá els seus consells, per a continuar treballant 
en entusiasme e il.lusió per les Falles. Els que hem 
tingut el privilegi de compartir amb ell, amistat, treball 
ó próposits comuns, considerem qu´es mereixedor de 
ser recordat com a una de les persones relevants en 
el mon de les Falles, qu´ han deixat la seua impronta, 
qu´han marcat un rumbo.Que el seu esforç no hi 
hatja segut en balde, sino que tinga com a fruit la 
construcció d´un camí cap al engrandiment de la 
cultura i tradicions de nostra terra, i de nostra festa 
mes emblemática, les Falles. L´Agrupació de Falles 
del Marítim, considera que hi han raons i motius mes 
que suficients, en justa correspondencia amb el seu 

legat, per a convocar els Premis Pepe Chiral, amb el 
clar objectiu de perpetuar nostre record i agraiment a 
tan extraordinari faller, per la seua valuosa contribució 
en pro de la Valencia Fallera i de nostra agrupació.
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SEMANA SANTA MARINERA

Des de fa segles els veïns dels barris mariners de la 
ciutat de València commemoren i viuen intensament 
els moments de la passió, mort i resurrecció de 
Jesús a través d’un programa d’actes que recull una 
manifestació de religiositat popular que sorprén el 
nombrós públic que es desplaça estos dies al Marítim 
per a presenciar la Setmana Santa Marinera de València.
Les primeres notícies que parlen de processons en 
la València marinera tenen data de principis del segle 
XVIII, encara que altres informacions remunten les 
celebracions a l’època de Sant Vicent Ferrer, al segle XV.
En un principi, les imatges que participen en les 
processons representaven al Natzaré, al Crist i a la seua 
Mare Dolorosa. Esta trilogia d’imatges representava 
la manifestació més simbòlica de la relació de la 
celebració de la Setmana Santa Marinera i la mar.
Més avant, ja al segle XX nasqueren noves 
germandats amb nous grups escultòrics representant 
altres moments de la passió i mort de Jesús. 
És per això que, els organitzadors de la Setmana 
Santa Marinera decidiren programar tres processons 
en què participaren tots els col·lectius de la festa. 
Des d’aleshores, els carrers de les feligresies 
de les esglésies de Santa Maria del Mar; Nostra 
Senyora del Rosari, Crist Redemptor-Sant Rafael 
i Nostra Senyora dels Àngels acullen un complet 
programa de processons que comencen el Divendres 
de Dolors i acaben el Diumenge de Pasqua.

Especial menció mereixen tres processons 
en les quals participen de forma conjunta tots 
els col·lectius de la Setmana Santa Marinera.
El primer se celebra al capvespre del Dijous Sant. 
És la Visita als Monuments, on les germandats visiten 
les parròquies, acompanyats únicament pel so dels 
tambors. A la nit del Divendres Sant, el protagonisme 
del programa d’actes està protagonitzat pel Sant 
Enterro amb la participació de tots els col·lectius que 
hi formen la festa i les seues imatges, enllumenades i 
engalanades amb flors. És esta, tal volta, la catequesis 
plàstica més destacada d’unes celebracions que 
culminen al migdia del Diumenge de Pasqua amb 
la Desfilada de Resurrecció. La Setmana Santa 
Marinera reviu cada any a la València marítima amb 
l’arribada de la primavera. Els carrers s’omplin de 
color i vida de bell nou i la seua gent i la seua història 
torna a ocupar els carrers en la rememoració dels 
últims dies de Jesús a la Terra i la celebració de la 
seua resurrecció. Cada veí d’este poble, ancorat a 
la mar, es prepara per a celebrar altre any un llegat 
transmès de generació a generació, de pares a fills.

Dates Destacades
1735. Primer document escrit que parla de processons 
de la Setmana Santa en Santa María del Mar.
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1792. Fundació en el Grau d’una Concòrdia de 
Jesús Nazareno. 1847. Article de Basilio Sebastián 
Castellano de Losada, on s’esmenta la data anterior.
1851. Erecció de les parròquies de Ntra.Sra. del 
Rosari i de Ntra.Sra. dels Àngels, i inici de confraries 
en el Canyamelar i Cabanyal, respectivament.
1924. Fundació de la Germanor de la Santa Faç, en la 
parròquia de Ntra.Sra. del Rosari, amb la participació 
del tron-camina del Pas de la Verónica, que trenca amb 
la trilogia tradicional de Nazarenos, Cristos i Doloroses.
1927/1928. Creació del Comité Central de Festes
1928. Primer llibre oficial de la Setmana Santa Marinera
1929. Primer cartell oficial de la 
Setmana Santa Marinera
1929. Primera processó Visita dels Monuments
1929. Primera Desfilada de Resurrecció
1930. Primera processó del Sant Enterrament
1932. Supressió de les processons
1940. Comença la reorganització de les processons
1942. Erecció de la nova parròquia 
de Sant Rafael Arcángel.
1942. Es prohibeixen les processons per 
una epidèmia de tifus exantemàtic
1944. Consolidació de les processons
1956. Les Germanors pertanyents a la feligresía de Santa 
María del Mar deixen de participar en les processons.
1983. Celebració del I Congrés de la 
Setmana Santa Marinera on s’aprova la 

incorporació de les dones com a penitents.
1988. Celebració del II Congrés de la Setmana 
Santa Marinera. Reincorporació de les confraries 
adscrites a la Junta Parroquial de Santa María del Mar.
1993. Celebració del III Congrés de la Setmana Santa 
Marinera. Modificació dels itineraris dels actes col·lectius, 
passant del carrer de la Barraca a la de la Reina.
1995. Exposició en l’Ateneu Mercantil de València.
1997. Exposició “El rostre de la Setmana 
Santa Marinera” en les Reals Drassanes
2000. Celebració a València de la 
XIII Trobada Nacional de Confraries
2001. Inauguració del Museu de la Setmana 
Santa Marinera de València “Salvador Caurin”
2010. Exposició “Creences vora la Mar. La Setmana Santa 
Marinera de València”, en el Museu Valencià d’Etnologia.
2011. El Ministeri d’Indústria, Comerç i 
Turisme declara la Setmana Santa Marinera 
de València “Festa d’Interés Turístic Nacional”
2016. L’Ajuntament de València concedeix la Medalla 
d’Or de la ciutat a la Setmana Santa Marinera de València.
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Citant a la Historiadora Ester Medán Sifre en el 
llibre “Los Poblados Marítimos, Historia, lugares 
y escenas”. Inmaculada Aguilar Civera i Amadeo 
Serra Desfilis. Ajuntament de València 2017:
“Un dels trets que caracteritzen als veïns i veïnes dels barris 
mariners de València és la seua demostrada capacitat 
de resistència. Malgrat de les dificultats i penalitats 
pròpies d’un poble de pescadors, la seua història, més 
enllà de la imatge nostàlgica i certament pintoresca 
que ens hi ha legat la literatura i l’art, és una història 
de lluita en tots els sentits. Lluita per la subsistència, 
el treball, l’autonomia i els drets com col·lectiu.
La particularitat de l’activitat principal d’aquests 
poblats, que implicava sovint la necessitat de compartir 
els mitjans de producció i la solidaritat entre els seus 
membres, va teixir des de l’inici unes sòlides xarxes 
que es faran visibles especialment en el primerenc 
despertar d’una consciència de classe que les duran 
a erigir-se en exemple de determinació i valentia en la 
defensa dels seus mitjans de vida. La fortalesa de les 
dones d’aquests pobles per a garantir el sosteniment 
de les seues famílies, la seua implicació en les lluites 
socials i l’absència de covardia per enfrontar-se a 
l’adversitat, ha sigut un tret visible fins als nostres dies.”
Entre finals del segle XIX i principis del XX es forjà el 
proletariat amb nous oficis al servei de la burgesia, 
noves fàbriques i la industrialització amb la consegüent 
alienació de l’individu. Eren temps en els quals el dret a 

reunió de tipus laboral o polític encara era il·legal. Fou a 
partir del Decret de Sagasta que es legalitzaria el dret a 
reunió previ avís a les autoritats. Sorgint entre la classe 
obrera la necessitat d’associar-se per a fer un front 
comú per a reivindicar drets i salaris dignes. En gener 
de 1905, la vaga d’estibadors del Grau com punta de 
llança acabà sumant a tota la classe obrera de València:
_ “En aquesta situació, en la qual s’anaren detenint els 
serveis inclús en la ciutat, els aldarulls arribaren a ser 
violents en contra dels esquirols. En aquests, les dones 
del Marítim mostraren el material del qual estaven fetes. 
El 6 de gener, les dones dels vaguistes acudeixen al 
port, criden, insulten i amenacen als esquirols, algunes 
boten sobre les barques per a impedir el treball. En els 
dies següents, les venedores de peix renunciaren anar 
als mercats. Les que tancaren immediatament els seus 
llocs fent que altres dones les seguiren, deixant els seus 
treballs i eixint als carrers del centre de València”_ Llibre 
Obrers i ciutadans: Blasquisme i moviment obrer , Ramiro 
Reig. València: Institució Alfons el Magnànim, 1982.
La paradoxa que acompanya a la dona treballadora 
al llarg de la història, que és sempre la d’ésser 
menyspreada una vegada utilitzada (com succeeix 
amb la classe obrera en general per la burgesia), 
sempre amb les bretxes salarials, marginació i 
discriminacions paternalistes no ha fet més que 
enfortir el moviment feminista fins als nostres dies.
Dins del moviment associatiu com hem vist en l’informe 

DONA I LLUITA SOCIAL EN ELS 
POBLATS MARITIMS
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fet per l’”Horta Sud” en aquesta guia, més de la meitat 
de les persones que integren les associacions són 
dones. No sempre ocupant les directives ni llocs de 
major visibilitat, però el percentatge de participació és 
més elevat. On hi ha un percentatge més elevat és en la 
contractació de dones, amb quasi un vuitanta per cent.
Malgrat que les xifres són majoritàriament de 
dones, hem de fer que les associacions siguen més 
paritàries i educar-nos en la igualtat i el respecte. 

La assemblea feminista 

de Poblats Marítims i Algirós naix a l’any 2018 un mes 
abans del 8M com a manera d’organitzar-nos per 
barris i crear accions reivindicatives conjuntament. 

Es tracta  d’una  assemblea  oberta  que pretén  visibilitzar 
la  opressió que  vivim  dins  del  sistema  sexagenari i 
donar suport a les dones que 
habiten al barri i que ens necessiten.
Entenem que a la nostra assemblea tenen espai 
dones diverses, dones amb vagina, dones sense 
vagina, de diferent cultures i ètnies, diverses 
funcionalment, dissidents … Estem obertes a estar 
amb la diversitat perquè es una realitat que el 
sistema opressor tracta de ocultar i paternalitza i 
perquè sentim i vivim que compartir-nos i escoltar 

LA ASSEMBLEA FEMINISTA

diferents realitats ens permet ser conscients d’on 
estem des d’una visió més amplia de la realitat.
Hem participat a accions de ciutat com el 8M o el prenem 
la nit del 25N i també em organitzar accions pròpies 
de barri com el cercavila feminista del passat març.
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DIRECTORI D’ASSOCIACIONS 
DELS POBLATS MARÍTIMS

AVV MARITIMO-AIORA
aavv.maritimo.ayora@gmail.com

ASSOCIACIO DE VEÏNS I VEÏNES DE 
NATZARET
http://avvnatzaret.blogspot.com/

ASOC. JUVENIL PEBRELLA DE NAZARET
https://elarcanazaret.org/

BONA GENT AMIGOS DEL DEFICIENTE 
MENTAL
https://www.bonagent.org/

SOCIEDAD DEPORTIVA POBLATS MARITIMS
https://www.capoblatsmaritims.com/

HERMANDAD DE JESUS CON LA CRUZ Y CRISTO 
RESUCITADO
http://www.jesusconlacruz.es/es

CENTRO DE MUSICA I DANSA NATZARET
http://www.centremusicanatzaret.es/

ASOC. CULTURAL ANDALUZA DE NAZARET
Tf: 96.367.53.40

JUVENTUD OBRERA CRISTIANA
https://www.joc.es/

ASOC. VETERANOS PARACAIDISTAS C. VCIANA.
https://es-es.facebook.com/pages/cate-
gory/Local-Business/Asociacion-Veteranos-
Paracaidistas-Comunidad-Valenciana-
noticias-1867093110183593/

ASOC. AUXILIA
https://auxiliavalencia.es/

ASOCIACION JUVENIL AMICS DE VALENCIA 
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- ESCOLTES L&#39;HORTA MARITIM Tf: 
96.371.37.32
SCOUTS VALENCIANS
http://scoutsvalencians.org/

COMPARSA TUAREG VALENCIA
https://es-es.facebook.com/pa-
ges/category/Nonprofit-Organization/
Comparsa-Mora-Tuareg-Val%C3%A8ncia-
1957344621204995/

CLUB UNION DEPORTIVA MARITIMO
https://www.udmaritimocabanyal.es/

ASOC. CULTURAL PARA EL FOMENTO DEL 
MODELISMO NAVAL
https://www.facebook.com/cabezos57/posts/
d41d8cd9/2294500790764900/

SUCRE ASOCIACION DE VENDEDORES 
AMBULANTES COMUNIDAD VCIA.
https://ata.es/organizaciones/asocia-
cion-de-vendedores-ambulantes-de-la-comuni-
dad-valenciana-avame/

GRUP DE DANSES MARITIM Tf: 96.330.03.37 

ASOCIACION CULTURAL CAROLINA ALVAREZ
http://accarolinaalvarez.blogspot.com/

ASOCIACION SORDOS 2000 VALENCIA
https://es-es.facebook.com/Sordos2000Valencia/

ASOC. CULTURAL ORG.FIESTAS CORPUS EN EL 
MARITIMO
 http://www.corpusvalenciaamics.com

ASOC. JUBILADOS Y PENSIONISTAS LA ISLA 
PERDIDA
Tf: 963 561 188

ASOCIACION CULTURAL FALLA
 BLOCS PLATJA
https://es-la.facebook.com/pages/
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Falla-Blocs-Platja/209549379094669

ASOC. CULTURAL ALGIROS
http://www.actiweb.es/acalgiros/

ASOC. CULTURAL STMO.CRISTO SALVADOR
https://www.cristodelsalvador.es/

CLUB DE PESCADORES DEPORTIVOS DE
 VALENCIA
https://es-es.facebook.com/pages/category/
Sports-Club/Club-de-Pescadores-Deportivos-
de-Valencia-349199408440794/

SOCIEDAD MUSICAL UNION PESCADORES
http://www.smup-elcasinet.org/

SOCIEDAD MUSICAL POBLADOS MARITIMOS
https://www.pobladosmaritimos.com/poblados_
maritimos.html

SOCIEDAD ATENEO MUSICAL DEL PUERTO
http://ateneumusicaldelport.com/es/

AGRUPACION MUSICAL SANTA CECILIA DEL GRAO
http://santaceciliadelgrao.com/

ASOCIACION DE MUJERES ANTIGONA
https://es-la.facebook.com/associacioantigona/

COMPARSA MORA ALGEROF
https://es-es.facebook.com/Comparsa.Algerof/

CLUB ESPORTIU HANDBOL MARITIM
http://www.fdmvalencia.es/es/club/
club-esportiu-handbol-maritim/

CLUB SALA D&#39;ARMES VALENCIA
http://saladearmasvalencia.com/

ASOCIACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA DE 
ESCLEROSIS MULTIPLE
https://www.acvem.org/

CLUB DUATO KARATE
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https://www.deportivoduato.com/
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO GITANO 
PLASNO KALO 
Tf: 96.371.62.23

CLUB BALONCESTO DISTRITO MARITIMO
http://www.fdmvalencia.es/es/club/
club-baloncesto-distrito-maritimo/

ASOCIACION FALLA SAN PEDRO - VIRGEN 
VALLIVANA
https://www.facebook.com/san.p.devallivana/

UNION DE RADIOAFICIONADOS ESPAÑOLES DE 
VALENCIA
https://www.urevalencia.es/

CLUB DE MUNTANYISME MARITIM
https://www.femecv.com/club/
club-de-muntanyisme-maritim

ASOCIACION XARXA
https://xarxamujeres.es/

ASOCIACION DEMOCRATICA DE JUBILADOS Y 
PENSIONISTAS SECCION MARITIMO
https://valenciaudp.es/

ASSOCIACIO COMUNITARIA DE DONES DE 
NAZARET DE PORTES AFORA
Tf: 963670452

ASOCIACION PROFESIONAL Y FAMILIAR DE 
AYUDA A LA INTEGRACION DEL DISCAPACITADO 
PSIQUICO ALBA
http://www.centrocupacionalvicenteperez.org/

ASOCIACION FALLA RAMIRO DE MAEZTU-
HUMANISTA FURIO
https://es-es.facebook.com/pa-
ges/category/Nonprofit-Organization/
Falla-Ramiro-Maeztu-Humanista-Furio-
1454703268159923/

AGRUPACION COMPARSAS DE MOROS Y 
CRISTIANOS MARITIMO
http://www.mycmaritimo.com/
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CULTURAL SANTO SEPULCRO DE VALENCIA
https://es-es.facebook.com/
groups/306491779523822/

GRUPO DE MUJERES MALVARROSA
mujeresmalvarrosa@gmail.com

GRUPO SCOUT SEMPRE AVANT
http://www.sempreavant.org/

CLUB TANGO COMUNIDAD VALENCIANA
https://tangovalencia.com/

AVV Y AMICS DE LA MALVA
http://amicsdelamalva.blogspot.com/

ESPAI CULTURAL MALVARROSA
http://espaidartmalvarrosa.com/

CLUB DEPORTIVO ALGIRÓS FÚTBOL SALA
https://www.yulava.es/algirosfs

CLUB DEPORTIVO ATLETICO NAZARET
http://www.fdmvalencia.es/es/club/
club-deportivo-atletico-nazaret/

CORAL VIRGEN DEL ROSARIO DEL 
CANYAMELAR 
https://es-es.facebook.com/coral.virgenrosarioc
anyamelar

CLUB NATACION DELFIN
http://www.clubdelfin.es/

ASOCIACION ALBA, PERSONAS CON 
ALBINISMO
http://www.albinismo.es/

ATENEO REPUBLICANO BLASCO IBAÑEZ
https://ateneoblascoibanez.com/

ASOCIACION VALENCIA SOBRE ROLLER
https://valenciapatinaweb.wordpress.com/

ASOCIACION DE TRASPLANTES DE PULMON
https://es-es.facebook.com/pages/cate-
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gory/Nonprofit-Organization/ASOCIACION-
VALENCIANA-DE-TRASPLANTES-DE-
PULMON-125216058279/

CLUB DE FUTBOL LOS IMPOSIBLES LEVANTE
https://www.facebook.com/Imposibleslevante/

ASOC. FALLA ISAAC PERAL-MENDEZ NUÑEZ
https://www.facebook.com/isaacperalmendez/

ASOCIACION ALANNA
http://www.alanna.org.es/

AML-ASOCIACION MUJER LIBRE
https://www.solucionesong.org/ong/
aml-asociacion-mujer-libre/5818/view

ESCUELA DE FUTBOL DEPORTES JUCAR
https://m.facebook.com/
SimbiozefootballJucar/?locale2=es_ES

CASA DE AFRICA AYUDA PARA LA SALUD Y EL D. 
DE LOS MAS NECESITADOS DE AFRICA
http://www.casafrica.es/voluntariado_800.jsp

ASSOCIACIO VALENCIANA D&#39;ARQUEOLOGIA 
INDUSTRIAL-AVAI
https://arqueologiaindustrial.wordpress.com/

FEDERACION ESPAÑOLA DE FIBROSIS QUISTICA 
VALENCIA
https://fqvalenciana.com/

ACOVA-ASOC. AYUDA A PERSONAS CON 
ENFERMEDAD MENTAL DE LA C.V.
http://www.salutmentalcv.org/asociaciones/
acova

AMIGOS DE LA NAU GRAN DE LA UNIVERSITAT DE 
VALENCIA
http://www.amigosnaugran.org/

CENTRO CULTURAL ISLAMICO CHEIKH AHMODOU 
BAMBA TOUBA VALENCIA
mobuo_cecsay2012@hotmail.com
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AMIGOS DE LA CALLE
https://amigosdelacalle.es/

ASOCIACION POR TI MUJER
https://asociacionportimujer.org/

COFRADIA DEL CRISTO DE LA BUENA MUERTE DE 
VALENCIA
http://www.cristobuenamuerte.com/

ASOCIACION CULTURAL SANTA FAZ DEL C
ANYAMELAR
https://es-es.facebook.com/pages/category/
Religious-Organization/REAL-HERMANDAD-DE-
LA-SANTA-FAZ-351610517725/

ASOCIACION CULTURAL DE PRETORIANOS Y 
PENITENTES
https://pretorianosypenitentes.org/

ASOCIACION CULTURAL AMIGOS DE LA CRUZ
https://www.facebook.com/pages/category/
Nonprofit-Organization/Asociacion-Cultural-
Cofrade-Amigos-De-La-Cruz-
462807693872158/

ASSOCIACIO CULTURAL CABANYAL-ORACION DE 
JESUS EN EL HUERTO
https://huertodelosolivos.wordpress.com/

HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESUS 
NAZARENO
https://nazarenovalencia.blogspot.com/

CULTURAL SANTISIMO CRISTO DE LOS AFLIGIDOS 
DEL CANYAMELAR
https://es-es.facebook.com/pages/category/
Religious-Organization/STMO-CRISTO-DE-LOS-
AFLIGIDOS-PATR%C3%93N-DEL-
CANYAMELAR-141177919227544/

ASOCIACION CULTURAL HERMANDAD DEL 
SANTISIMO CRISTO DE LA PALMA
http://www.cristodelapalma.es/

ASOCIACION CULTURAL HERMANDAD 
DESCENDIMIENTO DEL SEÑOR
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https://descendimientoblog.wordpress.com/

HERMANDAD DEL SANTISIMO ECCE HOMO
https://es-es.facebook.com/pages/category/Religious-
Organization/Hermandad-Sant%C3%ADsimo-Ecce-
Homo-del-Cabanyal-1338834672887426/

AMPARA ASOCIACION ESPAÑOLA DE AYUDA AL 
NECESITADO SOCIAL
https://asociacionampara.org/la-asociacion/

CULTURAL GRANADERS DEL CANYAMELAR
https://www.facebook.com/pages/category/
Nonprofit-Organization/Corporaci%C3%B3-de-
Granaders-de-la-Verge-Cabanyal-
101071288235827/

ASOCIACION CULTURAL SANTO SILENCIO VERA 
CRUZ
https://es-es.facebook.com/pages/category/
Organization/Hermandad-del-Santo-Silencio-y-
Vera-Cruz-del-Cabanyal-
267291418720/

ASOC. CULTURAL HERMANDAD DE FESTAS DEL 
SANTISIMO CRISTO DEL BUEN ACIERTO
https://www.semanasantamarinera.org/
hermandad-de-vestas-del-santisimo-cris-
to-del-buen-acierto/

PONTIFICIA Y REAL HERMANDAD DEL SANTISIMO 
CRISTO DE LA CONCORDIA
http://pyrhermandaddelcristodelaconcordia.
blogspot.com/

ASOC. CULTURAL GRANADERS DE LA VERGE
juan.a.marti@uv.es

ASOCIACION DE AFECTADOS DE ICTUS DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA
https://www.adaicv.es/

CASA DE RUSIA EN VALENCIA
https://es-es.facebook.com/casarusavalencia

ASOCIACION CULTURAL TRACIOS
https://www.facebook.com/asociacionromanati
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ASOCIACION TALLER DE INDEPENDENCIA
https://es-es.facebook.com/
TallerDeIndependencia/

ASOCIACION DE MAYORES VALENCIA RONDA 
SUR;
https://es-es.facebook.com/pg/
Asociaci%C3%B3n-de-Mayores-
Valencia-Ronda-SUR-160205657458739/
about/

AVV MARITIMO-AIORA
aavv.maritimo.ayora@gmail.com

ASSOCIACIO DE VEÏNS I VEÏNES DE NATZARET
http://avvnatzaret.blogspot.com/

ASOC. JUVENIL PEBRELLA DE NAZARET
https://elarcanazaret.org/

BONA GENT AMIGOS DEL DEFICIENTE MENTAL
https://www.bonagent.org/

SOCIEDAD DEPORTIVA POBLATS MARITIMS
https://www.capoblatsmaritims.com/

HERMANDAD DE JESUS CON LA 
CRUZ Y CRISTO RESUCITADO
http://www.jesusconlacruz.es/es

CENTRO DE MUSICA I DANSA NATZARET
http://www.centremusicanatzaret.es/

ASOC. CULTURAL ANDALUZA DE NAZARET
Tf: 96.367.53.40

JUVENTUD OBRERA CRISTIANA
https://www.joc.es/

ASOC. VETERANOS PARACAIDISTAS C. VCIANA.
https://es-es.facebook.com/
pages/category/Local-Business/
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Asociacion-Veteranos-Paracaidistas-
Comunidad-Valenciana-
noticias-1867093110183593/

ASOC. AUXILIA
https://auxiliavalencia.es/

ASOCIACION JUVENIL AMICS DE VALENCIA 
- ESCOLTES L&#39;HORTA MARITIM
Tf: 96.371.37.32
SCOUTS VALENCIANS
http://scoutsvalencians.org/

COMPARSA TUAREG VALENCIA
https://es-es.facebook.com/pages/
category/Nonprofit-Organization/
Comparsa-Mora-Tuareg-Val%C3%A8ncia-
1957344621204995/

CLUB UNION DEPORTIVA MARITIMO
https://www.udmaritimocabanyal.es/

ASOC. CULTURAL PARA EL FOMENTO 
DEL MODELISMO NAVAL
https://www.facebook.com/cabezos57/
posts/d41d8cd9/2294500790764900/

SUCRE ASOCIACION DE VENDEDORES 
AMBULANTES COMUNIDAD VCIA.
https://ata.es/organizaciones/asocia-
cion-de-vendedores-ambulantes-de-la-comuni-
dad-valenciana-avame/

GRUP DE DANSES MARITIM Tf: 96.330.03.37 
ASOCIACION CULTURAL CAROLINA ALVAREZ
http://accarolinaalvarez.blogspot.com/

ASOCIACION SORDOS 2000 VALENCIA
https://es-es.facebook.com/Sordos2000Valencia/

ASOC. CULTURAL ORG.FIESTAS CORPUS EN EL 
MARITIMO
http://www.corpusvalenciaamics.com
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ASOC. JUBILADOS Y PENSIONISTAS LA ISLA 
PERDIDA
Tf: 963 561 188

ASOCIACION CULTURAL FALLA BLOCS PLATJA
https://es-la.facebook.com/pages/
Falla-Blocs-Platja/209549379094669

ASOC. CULTURAL ALGIROS
http://www.actiweb.es/acalgiros/

ASOC. CULTURAL STMO.CRISTO SALVADOR
https://www.cristodelsalvador.es/

CLUB DE PESCADORES DEPORTIVOS DE 
VALENCIA
https://es-es.facebook.com/pages/category/
Sports-Club/Club-de-Pescadores-Deportivos-
de-Valencia-349199408440794/

SOCIEDAD MUSICAL UNION PESCADORES
http://www.smup-elcasinet.org/

SOCIEDAD MUSICAL POBLADOS MARITIMOS
https://www.pobladosmaritimos.com/poblados_
maritimos.html

SOCIEDAD ATENEO MUSICAL DEL PUERTO
http://ateneumusicaldelport.com/es/

AGRUPACION MUSICAL SANTA CECILIA DEL GRAO
http://santaceciliadelgrao.com/

ASOCIACION DE MUJERES ANTIGONA
https://es-la.facebook.com/associacioantigona/

COMPARSA MORA ALGEROF
https://es-es.facebook.com/Comparsa.Algerof/

CLUB ESPORTIU HANDBOL MARITIM
http://www.fdmvalencia.es/es/club/
club-esportiu-handbol-maritim/

CLUB SALA D&#39;ARMES VALENCIA
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http://saladearmasvalencia.com/

ASOCIACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA DE 
ESCLEROSIS MULTIPLE
https://www.acvem.org/

CLUB DUATO KARATE
https://www.deportivoduato.com/

ASOCIACION PARA EL DESARROLLO GITANO 
PLASNO KALO Tf: 96.371.62.23

CLUB BALONCESTO DISTRITO MARITIMO
http://www.fdmvalencia.es/es/club/
club-baloncesto-distrito-maritimo/

ASOCIACION FALLA SAN PEDRO - VIRGEN 
VALLIVANA
https://www.facebook.com/san.p.devallivana/

UNION DE RADIOAFICIONADOS ESPAÑOLES DE 
VALENCIA
https://www.urevalencia.es/

CLUB DE MUNTANYISME MARITIM
https://www.femecv.com/club/
club-de-muntanyisme-maritim

ASOCIACION XARXA
https://xarxamujeres.es/

ASOCIACION DEMOCRATICA DE JUBILADOS Y 
PENSIONISTAS SECCION MARITIMO
https://valenciaudp.es/

ASSOCIACIO COMUNITARIA DE DONES DE 
NAZARET DE PORTES AFORA
Tf: 963670452

ASOCIACION PROFESIONAL Y FAMILIAR DE 
AYUDA A LA INTEGRACION DEL DISCAPACITADO 
PSIQUICO ALBA
http://www.centrocupacionalvicenteperez.org/

ASOCIACION FALLA RAMIRO DE MAEZTU-
HUMANISTA FURIO
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https://es-es.facebook.com/pages/category/
Nonprofit-Organization/Falla-Ramiro-Maeztu-
Humanista-Furio-1454703268159923/

AGRUPACION COMPARSAS DE MOROS Y 
CRISTIANOS MARITIMO
http://www.mycmaritimo.com/

CULTURAL SANTO SEPULCRO DE VALENCIA
https://es-es.facebook.com 
groups/306491779523822/

GRUPO DE MUJERES MALVARROSA
mujeresmalvarrosa@gmail.com

GRUPO SCOUT SEMPRE AVANT
http://www.sempreavant.org/

CLUB TANGO COMUNIDAD VALENCIANA
https://tangovalencia.com/

AVV Y AMICS DE LA MALVA
http://amicsdelamalva.blogspot.com/

ESPAI CULTURAL MALVARROSA
http://espaidartmalvarrosa.com/

CLUB DEPORTIVO ALGIRÓS FÚTBOL SALA
https://www.yulava.es/algirosfs

CLUB DEPORTIVO ATLETICO NAZARET
http://www.fdmvalencia.es/es/club/
club-deportivo-atletico-nazaret/

CORAL VIRGEN DEL ROSARIO DEL 
CANYAMELAR https://es-es.facebook.com/coral.
virgenrosariocanyamelar

CLUB NATACION DELFIN
http://www.clubdelfin.es/

ASOCIACION ALBA, PERSONAS CON ALBINISMO
http://www.albinismo.es/

ATENEO REPUBLICANO BLASCO IBAÑEZ
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https://ateneoblascoibanez.com/

ASOCIACION VALENCIA SOBRE ROLLER
https://valenciapatinaweb.wordpress.com/

ASOCIACION DE TRASPLANTES DE PULMON
https://es-es.facebook.com/pages/category/
Nonprofit-Organization/ASOCIACION-VALENCIANA-
DE-TRASPLANTES-DE-PULMON-125216058279/

CLUB DE FUTBOL LOS IMPOSIBLES LEVANTE
https://www.facebook.com/Imposibleslevante/

ASOC. FALLA ISAAC PERAL-MENDEZ NUÑEZ
https://www.facebook.com/isaacperalmendez/

ASOCIACION ALANNA
http://www.alanna.org.es/

AML-ASOCIACION MUJER LIBRE
https://www.solucionesong.org/ong/
aml-asociacion-mujer-libre/5818/view

ESCUELA DE FUTBOL DEPORTES JUCAR
https://m.facebook.com/
SimbiozefootballJucar/?locale2=es_ES

CASA DE AFRICA AYUDA PARA LA SALUD Y EL D. DE 
LOS MAS NECESITADOS DE AFRICA
http://www.casafrica.es/voluntariado_800.jsp

ASSOCIACIO VALENCIANA D&#39;ARQUEOLOGIA 
INDUSTRIAL-AVAI
https://arqueologiaindustrial.wordpress.com/

FEDERACION ESPAÑOLA DE FIBROSIS QUISTICA 
VALENCIA
https://fqvalenciana.com/

ACOVA-ASOC. AYUDA A PERSONAS CON 
ENFERMEDAD MENTAL DE LA C.V.
http://www.salutmentalcv.org/asociaciones/acova

AMIGOS DE LA NAU GRAN DE LA UNIVERSITAT DE 
VALENCIA
http://www.amigosnaugran.org/
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CENTRO CULTURAL ISLAMICO CHEIKH AHMODOU 
BAMBA TOUBA VALENCIA
mobuo_cecsay2012@hotmail.com

AMIGOS DE LA CALLE
https://amigosdelacalle.es/

ASOCIACION POR TI MUJER
https://asociacionportimujer.org/

COFRADIA DEL CRISTO DE LA BUENA MUERTE DE 
VALENCIA
http://www.cristobuenamuerte.com/

ASOCIACION CULTURAL SANTA FAZ DEL 
CANYAMELAR
https://es-es.facebook.com/pages/category/
Religious-Organization/REAL-HERMANDAD-DE-
LA-SANTA-FAZ-351610517725/

ASOCIACION CULTURAL DE PRETORIANOS Y 
PENITENTES
https://pretorianosypenitentes.org/

ASOCIACION CULTURAL AMIGOS DE LA CRUZ
https://www.facebook.com/pages/category/
Nonprofit-Organization/Asociacion-Cultural-
Cofrade-Amigos-De-La-Cruz-462807693872158/

ASSOCIACIO CULTURAL CABANYAL-ORACION DE 
JESUS EN EL HUERTO
https://huertodelosolivos.wordpress.com/

HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESUS 
NAZARENO
https://nazarenovalencia.blogspot.com/

CULTURAL SANTISIMO CRISTO DE LOS AFLIGIDOS 
DEL CANYAMELAR
https://es-es.facebook.com/pages/category/
Religious-Organization/STMO-CRISTO-DE-LOS-
AFLIGIDOS-PATR%C3%93N-DEL-
CANYAMELAR-141177919227544/

ASOCIACION CULTURAL HERMANDAD DEL 
SANTISIMO CRISTO DE LA PALMA
http://www.cristodelapalma.es/
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ASOCIACION CULTURAL HERMANDAD 
DESCENDIMIENTO DEL SEÑOR
https://descendimientoblog.wordpress.com/

HERMANDAD DEL SANTISIMO ECCE HOMO
https://es-es.facebook.com/pages/cate-
gory/Religious-Organization/Hermandad-
Sant%C3%ADsimo-Ecce-Homo-del-Cabanyal-
1338834672887426/
AMPARA ASOCIACION ESPAÑOLA DE AYUDA AL 
NECESITADO SOCIAL
https://asociacionampara.org/la-asociacion/

CULTURAL GRANADERS DEL CANYAMELAR
https://www.facebook.com/pages/category/
Nonprofit-Organization/Corporaci%C3%B3-de-
Granaders-de-la-Verge-Cabanyal-101071288235827/

ASOCIACION CULTURAL SANTO SILENCIO VERA 
CRUZ
https://es-es.facebook.com/pages/category/
Organization/Hermandad-del-Santo-Silencio-y-Vera-
Cruz-del-Cabanyal-
267291418720/

ASOC. CULTURAL HERMANDAD DE FESTAS DEL 
SANTISIMO CRISTO DEL BUEN ACIERTO
https://www.semanasantamarinera.org/herman-
dad-de-vestas-del-santisimo-cristo-del-buen-acier-
to/

PONTIFICIA Y REAL HERMANDAD DEL SANTISIMO 
CRISTO DE LA CONCORDIA
http://pyrhermandaddelcristodelaconcordia.blogs-
pot.com/

ASOC. CULTURAL GRANADERS DE LA VERGE
juan.a.marti@uv.es

ASOCIACION DE AFECTADOS DE ICTUS DE LA CO
MUNIDAD VALENCIANA
https://www.adaicv.es/

CASA DE RUSIA EN VALENCIA
https://es-es.facebook.com/casarusavalencia
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ASOCIACION CULTURAL TRACIOS
https://www.facebook.com/asociacionromanati

ASOCIACION TALLER DE INDEPENDENCIA
https://es-es.facebook.com/
TallerDeIndependencia/

ASOCIACION DE MAYORES ;VALENCIA RONDA SUR
https://es-es.facebook.com/pg/
Asociaci%C3%B3n-de-Mayores-Valencia-Ronda-
SUR-160205657458739about/
ASOCIACION TIERRA DEL CIELO
https://www.facebook.com/pages/category/
Community/Asociaci%C3%B3n-Cultural-Del-
Cielo-a-La-Tierra-572107036475287/

DE NEU ASOCIACION DE ENFERMEDADES DE LOS 
NEUROTRANSMISORES
https://www.deneu.org/index.php/home

CLUB ESPORTIU SALA D&#39;ESGRIMA MARITIM 
VALENCIA
http://www.esgrimamaritimo.com/

ASOCIACION SENSE POR
https://www.facebook.com/Associaci%C3%B3-
Sense-Por-391364404564879/?ref=py_c

ASOC. EN DEFENSA DE LAS VICTIMAS DEL 
AMIANTO DE VALENCIA
https://es-es.facebook.com/pages/category/
Nonprofit-Organization/Asociaci%C3%B3n-en-
defensa-de-las-v%C3%ADctimas-
del-amianto-de-Valencia-1530453223951370/

ASOCIACION ARTE PRO ENTENDIMIENTO 
CULTURAL CIRCO VALENCIANO (A.P.E.C.C.V.)
https://apeccv.es/es/#:~:text=Arte%20Pro%20
Entendimiento%20Cultural%20Circo,como%20
medio%20de%20inclusi%C3%B3n%20social.

HOMUFES (HOMBRE Y MUJERES FESTEROS)
http://www.mycmaritimo.com/index.php?op-
tion=com_content&amp;view=article&amp;i-
d=94:comparsa-homufes&amp;catid=40&amp;I-
temid=251
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ASOCIACION LA CARACOLA
https://es-es.facebook.com/Lacaracolavfp/

AYUDA Y REHABILITACIÓN DE ENFERMOS 
ALCOHOLICOS DE VALENCIA (AREAV)
areav@hotmail.es

JOVENTUT PRECÀRIA/JUVENTUD PRECARIA
https://joventutprecaria.com/

ASSOCIACIO DE DONES L&#39;ORONETA BLANCA
Tf:  96.330.77.43
ASOCIACION DE VOLUNTARIOS DE ACOGIMIENTO 
FAMILIAR DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
https://avaf.org.es/

ASOCIACION CULTURAL FALLA AVDA MALVARROSA 
ANTONIO PONS CAVITE
https://www.facebook.com/falla.malvarrosa.9/

JUNTOS CONTRA EL PARKINSON
 http://www.juntoscontraelparkinson.org/

COORDINADORA SOLIDARIA DE LA ESTIBA DEL 
PUERTO DE VALENCIA
http://www.coordinadorasolidariavcia.org/

NOSALTRES SOM EL MARITIM
Tf: 633810859

ESPAI OBERT EL MARITIM
http://www.espaiobertelmaritim.org/

ASOCIACION SOCIO-CULTURAL HISPANO-SIRIA
https://asociacionhispanosiriacv.com/

ASOCIACIÓN PARA LA COOPERACIÓN ENTRE 
COMUNIDADES ACOEC
https://acoecongd.org/

LA PAULATINA ASSOCIACIÓ
https://es-es.facebook.com/lapaulatinaassociacio

ASOCIACIÓN DE FIBROSIS QUISTICA C.V.
https://fqvalenciana.com/

ASSOCIACIÓ BRÚFOL
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https://www.brufol.org/

LA MONDA LIRONDA TEATRE I CULTURA
http://www.lamondalirondateatre.com/

VALENCIANA DE AYUDA A LA PARÁLISIS CEREBRAL 
(AVAPACE) DE VALENCIA
https://www.avapace.org/

CLUB DE BILLAR POOL VALENCIA
https://poolvalencia.wordpress.com/

COFRADIA DE GRANADEROS DE LA VIRGEN DE LA 
SOLEDAD DE VALENCIA-CAÑAMELAR
https://www.granaderscanyamelar.es/

ASOCIACION CULTURAL PESCA RECREATIVA DE 
VALENCIA
https://es-es.facebook.com/acprv/

AVV LLAMOSI REMONTA
Tf: 96.371.19.66

ASSOCIACIÓ CABANYAL REVIU TEIXINT XARXES
https://www.facebook.com/cabanyareviu/
https://cabanyalreviu.org/ 

ASOCIACION NUBES, ESTRELLAS Y MARIPOSAS 
– NUBESMA
https://www.nubesma.org/

AVV CABANYAL – CANYAMELAR
https://avvcabanyalcanyamelarblog.wordpress.com/

AVV VIRGEN DEL CARMEN – BETERO
https://es-es.facebook.com/pgavvcarmenbetero1/
posts/?ref=page_internal

AVV VILANOVA DEL GRAO
https://m.facebook.com/pages/category/
Nonprofit-Organization/Associaci%C3%B3-de-
Ve%C3%AFns-i-Ve%C3%AFnes-Vilanova-del-Grau-
Val%C3%A8ncia-188585081484309/?locale2=es_ES

ASOCIACIÓN DE AYUDA AL DESARROLLO 
INTEGRAL DEL INMIGRANTE – ADIIN
Tf: 963308720

ASOCIACION CULTURAL NOZOMIBASHI
http://nozomibashi.org/
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JUNTA MAYOR SEMANA SANTA MARINERA
https://www.semanasantamarinera.org/
ASOCIACION SOCIO-CULTURAL Y 
DEPORTIVA AFROVALENCIANS
https://afrovalencians.org/

ASOCIACION AMBIT
https://associacioambit.org/

HERMANDAD SANTISIMO CRISTO DEL 
SALVADOR Y DEL AMPARO
https://www.cristodelsalvador.es/

AVV GRAU-PORT
http://vecinosgrauport.blogspot.com/

ASOCIACION CULTURAL VIRGEN DE LAS 
ANGUSTIAS DEL MARITIMO
https://www.facebook.com/hermandad.
virgendelasangustias.9/

ASOCIACION CULTURAL FALLA PROGRESO  
TEATRO DE LA MARINA
https://fallaprogreso.com/

ASOCIACION CORPORACION SAYONES 
CRISTO YACENTE
https://tabernacofrade.net/web/corpora-
cion-de-sayones-del-cristo-yacente-valencia/

AMPA Vicente Blasco Ibañez
C/Isabel de Villena 6. 46011 Valencia
Teléfono centro 962566370

AMPA Cavite-Isla de Hierro
C/ Malvarrosa 2. 46011 Valencia
Teléfono centro 962566650

AMPA Malvarrosa
C/ Pico del Teide 1-3. 46011 Valencia
Teléfono centro 962565200

AMPA Les Arenes
C/ Casas Lanuza 2 46011 Valencia
Teléfono centro 962566040

AMPA Juan Manuel Montoya
C/ De la Punta al Mar 75
46024 Valencia 961205485
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