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PROGRAMA

18’00-18’15 h.  Inauguració i presentació
- Jorge Hermosilla
Vicerector de Projecció Territorial i Societat. UV
- Inmaculada Orozco
Secretària Autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i 
Paisatge
- Alejandro Ramón
Regidor d’agricultura, alimentació sostenible i horta de 
l’Ajuntament de València
- Enric Guinot 
Codirector de la Càtedra de l’Horta. UV
- Emilio Iranzo
Director de la Càtedra de Participació Ciutadana i Paisatges 
Valencians. UV

18’15-19’20 h. Intervencions 
Modera: Joan Carles Membrado 
Codirector de la Càtedra de l’Horta. UV
18’15-18’45 h. José Luis Miralles (Professor titular del 
Departament d’Urbanisme de la Universitat Politècnica de 
València)
18’45-18’55 h. Enric Guinot (Catedràtic d’Història 
Medieval i codirector de la Càtedra sobre l’Horta de 
València de la Universitat de València)
18’55-19’05 h. Rafael Belda (Arquitecte. Centre per a el 
Coneixement del Paisatge)
19’05-19’20 h. Ana D. Prades (Cap de Servei 
d’Infraestructura Verda i Paisatge de la Direcció General 
d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge)

19’20-20’20 h. Taula Redona
Modera: Emilio Iranzo
Director de la Càtedra de Participació Ciutadana i Paisatges 
Valencians. UV
- Vicent Palomo (Cap de la Unitat Tècnica de l’Oficina 
del Corredor Mediterrani)
- Joan Olmos (Enginyer de Camins, Professor d’Urbanisme 
i Exdirector General d’Obres Públiques de la Generalitat 
Valenciana (1983-1988))
- Josep Gavaldà (Col·lectiu per l’Horta)

20’20-21’00 h. Debat obert amb el públic

PRESENTACIÓ

Les hortes històriques valencianes daten del s. VIII-
IX, quan els musulmans feren els primers sistemes 
hidràulics per a organitzar el reg, estretament lligats 
amb els pobles i alqueries del voltant. La conquesta 
del rei Jaume I (s. XIII) comportà canvis importants 
relacionats amb la concentració del poblament, la 
propietat de la terra, els cultius i l’allargament de les 
séquies i, per tant, l’eixamplament de la zona regada. 
Altres aspectes no canviaren significativament, 
com ara el traçat dels canals principals o els criteris 
de repartiment de l’aigua. L’Horta de València fou 
construïda per tant fa més de mil anys amb un disseny 
concret i racional relacionat amb el repartiment de 
l’aigua entre els regants. Aquesta horta, i les altres 
hortes valencianes, estan vertebrades físicament per 
uns criteris socials lligats al traçat de séquies i canals, 
camins, i unitats d’habitatge (pobles i alqueries).

Durant segles aquestes hortes han viscut canvis en 
el tipus d’agricultura dominant o en l’estructura de 
la propietat, però físicament no s’han vist alterades 
significament fins ben entrat el segle XX amb el 
creixement urbà, des del punt de vista de la superfície 
existent, i per la construcció de les primeres grans 
obres públiques i infraestructures, des del punt de 
vista d’organització del territori i del paisatge. El 
primer de gran impacte fou, sens dubte, el Pla Sud, i 
posteriorment la proliferació d’autopistes i ferrocarrils 
d’alta velocitat, una qüestió encara oberta hui dia amb 
noves propostes d’aquest tipus que contribueixen a 
fragmentar encara més l’Horta de València.

És de l’impacte d’aquestes obres que creuen el 
territori de les hortes d’allò que volem parlar i debatre 
en aquesta Jornada. De com la lògica del disseny de 
carreteres i ferrocarrils no ha tingut en compte fins 
ara l’organicitat del paisatge irrigat valencià. De com 
continuen proposant-se nous traçats que tornaran a 
fragmentar l’Horta de València i les altres, però també 
de com és el procediment d’aprovació d’aquestes 
infraestructures, i com podria en el seu cas replantejar-
se amb una avaluació de l’impacte sobre els nostres 
paisatges històrics.


