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Viure la ciutat 

Cap ciutat ni és uniforme ni homogènia. Per diversos factors, com 

ara la topografia de l’espai urbà, les diverses activitats 

econòmiques, també per factors socials, com els diferents nivells 

de renda i status dels seus habitants, la ciutat resta en la 

pràctica dividida en diverses parts, diferenciades unes d’altres, 

tant objectivament pels edificis, les vies de comunicació o el 

tipus d’ocupació del sòl, com –i aquest fet és molt important- 

subjectivament en la percepció dels mateixos habitants. La 

mateixa ciutat pot ser viscuda de maneres molt diferents. 

La ciutat de València no és una excepció. Des de la conquesta 

cristiana del segle XIII, la primitiva divisió de la ciutat va prendre 

com a unitat la parròquia i a més comptava amb dos espais 

diferenciats per a les minories: la moreria i el call dels jueus, que 

segregaven els seus habitants de la resta. 

Al mateix temps, al voltant de la ciutat, delimitada per les seues 

muralles, una miríada de pobles, alqueries, petits senyorius, etc., 

albergaven una important població: Campanar, Russafa, 

Benicalap, Benimaclet, Patraix, Orriols, els poblats marítims…  

Sobre aquest espai s’escriurà la història de la ciutat de València i 

dels seus barris actuals. Des de de la segona meitat del segle 

XIX, València va entrar en un temps de canvis: les muralles van 

ser enderrocades, el casc històric va ser modificat, conferint a 

poc a poc la seua actual fesomia als barris del centre de la ciutat. 

València va encetar també un procés de creixement urbà que ha 

acabat per engolir tots els assentaments dels voltants, 

transformats ara en barris: Patraix en 1870, Beniferri en 1872, 

Benimaclet, Benimàmet o Orriols en 1882, Borbotó en 1888 i el 

Cabanyal-Canyamelar en 1897… 

La segona meitat del segle XX va accelerar el procés. València va 

entrar en un creixement rapidíssim, on la creació de nous barris 

va ser la protagonista. Es van colonitzar espais buits, com ara la 

zona nord del riu, amb els actuals barris de Ciutat Universitària, 

Ciutat Jardí, l’Illa Perduda o l’Amistat. Això va generar durant 

molts anys problemes de planificació per als successius 

ajuntaments i problemes d’infraestructures i equipaments per a 

molts dels seus habitants. Actualment València compta amb 86 

barris agrupats en 19 districtes. 

El present Raconet us convida a donar una passejada per la 

ciutat i els seus barris on podeu triar el vostre propi itinerari: a 

l’entrada de la Biblioteca d’Humanitats teniu una extensa 

bibliografia que inclou textos històrics, geogràfics, anecdotaris, 

novel·les, CD i DVD… 

Alhora, a la sala de lectura de la Cartoteca (primera planta de la 

Facultat de Geografia i Història) hi ha una exposició de mapes, 

plànols i fotografia aèria per a poder observar l’evolució i els 

canvis que ha patit la ciutat al llarg del temps. Trobeu el vostre 

barri i observeu com era i com es. 

D’aquesta manera tota la capacitat informativa de la Biblioteca i 

la Cartoteca es combinen per primera volta. Llegiu i mireu. 


