de Gandia

En aquest document volem donar a
conèixer els principals projectes que, des del
Departament d’Arqueologia i Patrimoni de
l’Ajuntament de Gandia, estem executant o
volem dur a terme durant els pròxims anys.
Presentem, per tant, els objectius clau de cadascun d’aquests projectes i els resultats que
esperem obtindre a través de la seua posada en
marxa, així com la repercussió que tindran per
a la ciutat.
Gandia compta amb un patrimoni arqueològic
i monumental d’un valor incalculable, tant pel
que fa al seu aspecte cultural com econòmic
i turístic. Som una ciutat banyada per la història, des dels primers pobladors del Parpalló
i Meravelles, fins als nostres dies. Som rics en
vestigis de les diverses societats que s’han desenvolupat a la vall de la Safor i que han deixat
la seua empremta al nostre territori.
Sense eixir de Gandia, comptem amb restes del
neolític, l’edat del bronze i el món iber, com les
aparegudes als solars de Sanxo Llop i La Vital.
Grans vil·les, com les de Rafalcaid i El Rajolar,
a l’espera d’explicar-nos com eren les nostres
contrades en temps de l’Imperi romà. Alqueries, com l’apareguda al solar de l’antiga Ermita de les Ànimes, i fortaleses, com la de Bairén,
que ens parlen sobre el nostre passat andalusí.

Recuperar.
Valorar.
Recordar.
Estimar.
I sumat a tot això, una inesgotable llista de
llocs i elements medievals i moderns que ens
conten l’evolució de la vila de Gandia des de la
seua fundació en temps de Jaume I.
És per aquest motiu que la planificació que
presentem intenta aprofitar aquests elements
com a motors per impulsar un nou model
d’oferta turística i cultural des de la ciutat. Per
a la ciutadania de la comarca i per a la gent
que ens visita des de fora. Perquè tenim la ferma creença que el patrimoni històric gandià
pot ser un revulsiu per fomentar una oferta alternativa i complementària a les tradicionals
propostes de sol i platja. En aquest sentit, el

document que ara llegiu proposa quatre eixos
a partir dels quals volem ajudar a desenvolupar
aquest canvi: l’excavació i protecció de nous
jaciments arqueològics, la posada en valor del
patrimoni sobre el qual ja s’ha intervingut, la
promoció de la convivència democràtica a través de la recuperació de la memòria històrica i,
finalment, les activitats de difusió i divulgació
de la nostra història i el nostre patrimoni.
Totes aquestes accions, sempre, de la mà de la
resta de departaments i serveis tècnics municipals compromesos amb aquests mateixos objectius de descobrir, protegir i posar en valor el
nostre passat.

Recuperem la
història.

Excavació,
restauració i
investigació.
El primer bloc d’accions, destinades a
ampliar el coneixement que tenim sobre el nostre patrimoni arqueològic, tant el que ja està
excavat com aquell que encara està en procés
d’estudi, porta per nom Recuperem la història.
El seu objectiu més immediat és l’excavació de certs jaciments clau per a la ciutat,
com el castell de Bairén o la Nevasca de Marxuquera (El Morabit), amb una aposta clara
per la seua protecció i posada en valor.

Una presa de consciència sobre la seua
importància que passa per dissenyar plans de
treball i recuperació a mig termini, sense que
l’única motivació per actuar sobre ells siga
el perill de perdre’ls. Dins d’aquest conjunt
d’iniciatives s’emmarca també el nou Depòsit
Comarcal d’Arqueologia i Patrimoni, una eina
necessària per poder dur a terme les intervencions arqueològiques necessàries al nostre
terme i fomentar l’estudi i posada en valor de
tot allò que recuperem.

PROJECTE 1

Castell
de Bairén

PROJECTE 2

Nevasca de
Marxuquera
(El Morabit)

OBJECTIUS
OBJECTIUS
Excavar distintes àrees del castell per
conèixer el seu origen, distribució i
fisonomia al llarg de la història.
Consolidar els murs de la fortalesa per
evitar el seu deteriorament i facilitar la
seua lectura arquitectònica.
Estudiar els materials arqueològics
recuperats durant les distintes
excavacions de la fortalesa i museïtzar-ne
els més destacats.

Foto Vicent Almar

Excavar l’exterior de l’edifici i l’àrea
perimetral per conèixer el moment
de construcció i ús de l’edifici.
Consolidar les restes arquitectòniques
per evitar el seu deteriorament i facilitar
la lectura de l’edifici.
Estudiar els materials arqueològics
recuperats durant les distintes excavacions
a l’edifici i museïtzar-ne els més destacats.

Establir distintes rutes de visita al castell,
senyalitzades i amb plafons informatius
sobre la història del jaciment.

Condicionar l’interior per albergar un espai
interpretatiu de l’àrea de la Falconera i el
comerç del gel a les nostres comarques.

Realitzar un pla de difusió, ciutadana i
acadèmica, per posar en valor els treballs
realitzats al castell des de diferents
àmbits d’actuació.

Realitzar un pla de difusió, ciutadana i
acadèmica, per posar en valor els
treballs realitzats a l’edifici des de
diferents àmbits d’actuació.

Foto Ajuntament de Gandia

PROJECTE 3

Depòsit
Comarcal
d’Arqueologia
i Patrimoni
OBJECTIUS
Habilitar el nou espai de magatzem
comarcal de materials arqueològics i
organitzar tots els seus espais.
Traslladar tots els materials arqueològics
i patrimonials que actualment es troben
en distints magatzems municipals.
Inventariar tots els elements depositats
a l’edifici i preparar una base de dades
per facilitar la seua consulta.
Establir un pla d’accés als materials per
al seu possible estudi per part d’institucions
de recerca i investigació.

PROJECTE 4

Catàleg de

bens i espais
protegits
OBJECTIUS
Actualitzar l’inventari de tots els
elements patrimonials i espais de
protecció arqueològica.
Dissenyar un pla de protecció adequat
per evitar que possibles actuacions
urbanístiques puguen afectar el
patrimoni de la ciutat.
Proposar mesures de conservació i
millora de la visibilitat i accés als
diferents jaciments arqueològics i
monuments protegits.
Sol·licitud de reconeixement de nous
Bens de Rellevància Local per a
elements patrimonials inventariats.
COL·LABORA

Generar un programa de visites escolars i
ciutadanes, per a acostar i divulgar el treball
del departament i la labor arqueològica.
DEPARTAMENT D’URBANISME I HABITATGE

Foto Carles Juan

Foto Ajuntament de Gandia

PROJECTE 5

Alqueria
de l’Assoc
Alqueria de Martorell

PROJECTE 6

Ermita de
Sant Vicent
de Benieto

OBJECTIUS
Finalitzar l’excavació arqueològica de
l’interior de l’Ermita de Martorell.
Consolidar les restes arquitectòniques
i arqueològiques per evitar el seu
deteriorament.
Estudiar els materials arqueològics
recuperats durant l’excavació i
museïtzar-ne els més destacats.
Condicionar l’interior de l’edifici per
facilitar la seua visita i donar-li un ús
cultural, com ara un espai interpretatiu
sobre els trapigs.
Realitzar un pla de difusió, ciutadana i
acadèmica, per posar en valor els
treballs realitzats a l’alqueria des de
diferents àmbits d’actuació.
Foto Wikimedia

OBJECTIUS
Realitzar les obres d’urgència per
consolidar les restes arquitectòniques
de l’ermita i evitar el seu enderroc.
Excavar i restaurar l’edifici per recuperar
tota la informació històrica possible i
permetre el seu futur ús i visita.
Condicionar l’interior de l’edifici per
albergar un espai d’estudi dels materials
arqueològics i patrimonials del Depòsit
Comarcal, situat a escassos metres.
Realitzar un pla de difusió, ciutadana
i acadèmica, per posar en valor els
treballs realitzats a l’ermita des de
diferents àmbits d’actuació.

Foto Ajuntament de Gandia

El ressò
de la
història

Posada en valor
del patrimoni
recuperat.
Quant al segon eix proposat, que du
per nom El ressò de la història, pretén abordar la problemàtica que presenten aquells
llocs arqueològics i monuments que, tot i
haver sigut intervinguts, encara no compten
amb un programa explicatiu i de difusió.
És el cas de l’Espai Muralles, el centre
interpretatiu situat a recer del pàrquing del
Serpis on s’explicarà l’evolució urbana de la
ciutat de Gandia entre els segles XIII i XIX,
però també les diferents ximeneres industrials protegides com a Bens de Rellevància
Local o la Cova de les Meravelles. Hem de

dotar de contingut tots aquests elements i
formar gent que puga acostar-los a tota la
ciutadania, per tal que la gent els conega i
se’ls estime.
Dins d’aquest bloc també s’impulsarà
de forma decidida una reestructuració completa de la col·lecció permanent del Museu
Arqueològic de Gandia, així com l’augment
d’activitats vinculades a aquesta institució.
Xarrades, conferències, congressos i exposicions temporals són només alguns dels camins que esperem obrir per a la ciutadania
el més prompte possible.

Foto Estrats, Treballs d’Arqueologia

OBJECTIUS
Habilitar l’espai reservat al pàrquing del Serpis, on
es localitzen diversos trams de la muralla de Gandia,
per a usos museístics.
Dotar de contingut aquest espai, tant amb plafons
informatius com amb materials arqueològics, en
relació a l’evolució urbana de la vila de Gandia entre
la seua fundació medieval i la destrucció de les muralles a finals del segle XIX.

PROJECTE 8

Espai
Muralles

Incorporar aquest centre d’interpretació dins dels circuits turístics de la ciutat i promocionar la seua visita.
Impulsar cursos de formació de guies de patrimoni
per dotar-los dels coneixements necessaris entorn de
la temàtica presentada.
PROJECTE 7

Jaciment
romà de
Rafalcaid
COL·LABORA

OBJECTIUS
Impulsar l’estudi dels materials arqueològics
recuperats durant l’excavació d’urgència a
l’accés sud al port de Gandia.
Preparar un espai interpretatiu a l’aire lliure
lligat al carril bici entre Gandia i el Grau al seu
pas pel jaciment arqueològic.
Realitzar un pla de difusió, ciutadana i acadèmica,
per posar en valor els treballs realitzats al
jaciment des de diferents àmbits d’actuació.
Dissenyar un pla conjunt de valorització del
conjunt de jaciments rurals d’època romana del
terme, inclosos Rafalcaid i el Raolar.
Foto Arxius Històric de Gandia

Foto A un tir de pedra

PROJECTE 9

Patrimoni Industrial:

Les
Ximeneres
OBJECTIUS
Posar en valor la restauració de la ximenera
industrial de Sanxo Llop dotant-la d’indicacions en el nou camí d’accés a l’Hospital.
Instal·lar plafons informatius sobre la
història del nostre patrimoni industrial i
el paper de les ximeneres, protegides
com a Bens de Rellevància Local.
Incorporar aquest espai dins dels circuits
turístics de la ciutat i promocionar la
seua visita.
Introduir en els continguts impartits als guies
en patrimoni cultural de Gandia els entorns industrials de la ciutat i la importància d’aquestes infraestructures en la nostra història.
COL·LABORA

PROJECTE 10

Cova de les
Meravelles
Adquirir els terrenys en els quals està
situada la Cova de les Meravelles de
forma negociada amb els propietaris.
Integrar l’espai tancat de la Nevasca de
Marxuquera (El Morabit) amb el camí i
la senda d’accés a la cova.

Foto SomGandia

OBJECTIUS
Habilitar un itinerari al jaciment net
i condicionat, amb panells explicatius
i elements de seguretat.
Protegir l’àrea de gravats rupestres i
instal·lar les mesures d’accés necessàries
per poder visualitzar-los sense perill.
Treballar en un pla de difusió i
posada en valor junt als equips de
recerca que estan dirigint les
intervencions arqueològiques.

Foto Ajuntament de Gandia

PROJECTE 12

Necròpolis
de l’Alqueria
del Duc
OBJECTIUS

PROJECTE 11

Depòsit
d’aigua de
Beniopa

Obrir l’espai del jaciment tardoantic, situat
a recer de l’Alqueria, i actualment clos per
una bardissa que no permet apropar-se.
OBJECTIUS
Organitzar l’espai interior del depòsit
d’aigua per habilitar espais interpretatius
sobre el cicle de l’aigua, ahir i hui.
Instal·lar panells informatius sobre l’origen del
pou i el motor d’aigua de Beniopa i la seua
importància en l’abastiment de la ciutat i el camp.

Condicionar l’espai del jaciment,
eliminar males herbes i recréixer el
nivell de terra per protegir-lo.
Dissenyar i construir una xicoteta
reconstrucció de la necròpolis, amb
els diferents tipus de tombes que
es van excavar allí.
Foto Ajuntament de Gandia

Incorporar aquest centre d’interpretació
dins dels circuits turístics de la ciutat i
promocionar la seua visita.

Instal·lar una xicoteta passarel·la de fusta
que permeta acostar-se a les tombes amb
panells explicatius del jaciment.

Promocionar cursos de formació per a guies
per dotar-los dels coneixements necessaris
entorn de la temàtica presentada.

Incorporar la necròpolis a les activitats i
accions dutes a terme des de l’Alqueria del
Duc per integrar-la en la seua visita.

COL·LABORA

Foto Museu de Prehistòria de València

PROJECTE 13

Museu
Arqueològic
de Gandia
OBJECTIUS
Reestructurar l’actual espai del MAGa per
poder oferir nous continguts a la seua
exposició permanent.
Fomentar l’intercanvi d’exposicions
temporals amb altres institucions públiques,
per acostar les col·leccions arqueològiques més
importants a la nostra ciutat.
Impulsar activitats de difusió continuada
des del museu, com conferències, xarrades,
jornades, col·loquis i altres accions
destinades a donar a conèixer l’arqueologia
en totes les seues cares.
Buscar un nou espai per al MAGa, més ampli, on
puguen cabre els materials més importants de
les desenes d’excavacions que s’han dut a terme
en els darrers anys a Gandia, a més de les
exposicions temporals, el Museu Etnològic i
totes les activitats programades.
Foto Ajuntament de Gandia

PROJECTE 14

Cova del
Parpalló

OBJECTIUS
Habilitar un major espai destinat a donar a conèixer
el jaciment al Centre d’Interpretació Parpalló-Borrell,
per tal de poder ampliar els continguts que
actualment es desenvolupen.
Adequar el centre interpretatiu per fer possible l’exposició permanent de materials originals de la cova.
Fomentar, junt a la Universitat de València, les
investigacions i els projectes de difusió relacionats amb
aquesta cova, tant a nivell nacional com internacional.
Ampliar l’oferta de visites a la cova i dotar-la de nous
continguts per tal d’incitar la gent a acostar-se i conèixer
un dels jaciments arqueològics més importants del món.

Memòria
democràtica
i cultura de
la pau.

El valor
de la història.

Dins del tercer grup d’iniciatives,
englobem totes aquelles destinades a la
posada en valor del patrimoni gandià de
la Segona República, la Guerra Civil i el
Franquisme, així com les accions destinades
a la recuperació de la memòria històrica i
democràtica de la nostra ciutat.
Totes aquestes activitats es vinculen,
baix el nom d’El valor de la història, a
la promoció de la cultura de la pau i la

convivència, valors universals que, a través
de les accions incloses dins d’aquest epígraf,
esperem promoure entre la ciutadania.
Dins d’aquest bloc s’inclouen els
projectes relacionats amb els refugis
antiaeris de la ciutat, però també nous
espais que podran afegir-se, com per
exemple el nou centre social de Beniopa,
construït durant la Guerra Civil per sevir de
cooperativa agrària.

PROJECTE 15

Refugis
antiaèris
de Gandia

PROJECTE 16

Centre
Social de
Beniopa

OBJECTIUS
Reforçar les visites als refugis antiaeris, tant
d’adults com dins del programa “La veu dels
refugis”, destinada a escolars.
Habilitar la visita a d’altres espais vinculats a
aquest període, com la cisterna del Palau o
el refugi de la Plaça Loreto.
Crear una sèrie de panells informatius a Gandia
amb referències als diferentssrefugis de la
Guerra Civil, unint-los a una ruta urbana.
Crear una base cartogràfica amb tots els refugis
antiaeris de Gandia i el lloc on es documenta la
caiguda de bombes durant la Guerra Civil, per tal
d’incloure-ho al web i als panells informatius.
COL·LABORA

Foto Ajuntament de Gandia

OBJECTIUS
Aprofitant la restauració de l’antiga
quadra de Beniopa, dotar-la de continguts
compatibles amb els seus usos socials
i culturals actuals.
Instal·lar panells informatius sobre la seua
construcció per la Cooperativa Agrària
Camperola de la CNT durant la Guerra Civil.
Incloure l’edifici en les rutes guiades
per la memòria històrica i democràtica
de la ciutat de Gandia.
Continuar promocionant els cursos de
formació de guies en patrimoni cultural i
memòria històrica de Gandia.

Foto Josep Lluís Rufat

Foto Estela Pellicer

PROJECTE 17

Memorial
democràtic
de Gandia
OBJECTIUS
Continuar creant accions vinculades a la
recuperació de la memòria històrica, la
convivència democràtica i la cultura de la pau.
Crear una pàgina web amb tota la informació documental i material recuperada sobre
memòria històrica, incloent Segona República,
Guerra Civil i Franquisme, i posar-la a l’abast
de la ciutadania.
Col·laborar amb altres institucions públiques,
com l’Arxiu Històric o el Centre d’Estudis i
Investigacions Comarcals Alfons el Vell, i
ciutadanes, com l’Associació Republicana de
la Safor, en accions de foment de la memòria
democràtica, com jornades i audiovisuals.
COL·LABORA

Foto Arxiu Històric de Gandia

PROJECTE 18

Rutes per
la memòria

OBJECTIUS
Crear una ruta específica per la memòria històrica del Grau de Gandia, totalment destruït
durant la guerra, que recórrega els principals
punts de destrucció, com els tinglaos del
port o l’antiga estació ferroviària.
Instal·lar, al llarg de la ruta gandiana i del Grau,
diferents panells explicatius amb material
gràfic de suport per a ajudar el guiatge històric
i la lectura arquitectònica dels edificis.

Dissenyar una ruta urbana a la ciutat que
permeta donar a conèixer l’arquitectura sorgida de la Segona República espanyola, la seua
transformació durant la Guerra Civil i el nou
estil nacional aparegut durant la dictadura.

Dotar l’antiga estació del port de continguts
d’arxiu, fotografies i elements patrimonials
vinculats a l’evolució del Grau al llarg de la
història, en especial sobre la seua importància com a destí final del ferrocarril d’Alcoi..

Estimem la
història.

Accions
de divulgació
i difusió del
patrimoni cultural
Pel que fa a les accions de difusió i

grafia des d’un punt de vista físic i històric,

divulgació compreses dins del darrer bloc,

tot acostant la realitat municipal i comarcal

Estimem la història, seguirem reforçant les

a la gent interessada.

iniciatives impulsades des de la col·laboració entre els distints departaments de l’Ajuntament de Gandia.

No acaben ahí les futures vies de treball cooperatiu. La col·laboració amb els
responsables de Turisme, amb el Centre

Així, el programa Dibuixar el terme,

d’Estudis i Investigacions Comarcals Alfons

impulsat des de l’Arxiu Històric i el Departa-

el Vell, amb la Fundació Palau Ducal o amb

ment d’Arqueologia i Patrimoni, és un bon

les diferents universitats i centres de recerca

exemple d’aquest funcionament. A través

valencians, obri un ampli ventall de possibi-

d’ell s’han plantejat una sèrie de treballs

litats en aquesta mateixa direcció.

didàctics per conèixer millor la nostra geo-

PROJECTE 19

Dibuixar el
terme
OBJECTIUS
Continuar divulgant la història de la
cartografia i planimetria del nostre terme a
través de les accions didàctiques empreses
des del Departament d’Arqueologia i
Patrimoni i l’Arxiu Històric.
Promocionar les publicacions als centres
escolars a través de breus presentacions a
les classes per donar a conèixer-ho entre
xicalla i jovent.
Col·laborar amb el CEIC Alfons el Vell i l’Arxiu
Històric per fer xarrades específiques sobre
la sèrie de mapes i plànols.
Incloure una secció en el web del
Departament d’Arqueologia i Patrimoni
d’accés a les publicacions de la col·lecció.
COL·LABORA

Foto Ajuntament de Gandia

PROJECTE 20

Jornades
d’Arqueologia
i Patrimoni
OBJECTIUS
Reunir als principals especialistes en
arqueologia i patrimoni de les nostres
comarques per donar a conèixer les seues
investigacions més recents o aquelles
que encara romanen inèdites.
Fomentar la periodicitat d’aquestes
jornades al llarg del temps, establint-les
com una reunió de referència cada tres anys.
Publicar els resultats de les mateixes a
través d’un volum de ponències, buscant
la màxima difusió dels treballs presentats.
Implicar els investigadors i les
investigadores en l’organització d’aquestes
jornades de manera itinerant a les principals
ciutats de les nostres comarques.
Foto Ajuntament de Gandia

Foto Ajuntament de Gandia

PROJECTE 21

Monografies
dels principals
jaciments
OBJECTIUS
Impulsar una sèrie de monografies de
divulgació històrica, amb rigor científic,
per acostar els principals jaciments
arqueològics de la comarca a la ciutadania
i el món acadèmic.
Col·laborar amb la xarxa de biblioteques
públiques i amb altres institucions de
recerca i divulgació per distribuir les
monografies a tot el territori.
Establir una periodicitat d’almenys dos
volums per any per poder anar acostant
a la gent totes les iniciatives impulsades
des de l’Ajuntament i des del món
professional de l’arqueologia.

PROJECTE 22

Clips de
patrimoni
COL·LABORA

OBJECTIUS
Continuar el programa de beques per a la realització
de clips audiovisuals breus amb els quals fer difusió
del patrimoni arqueològic i arquitectònic de la ciutat.
Assessorar els productors audiovisuals sobre els continguts dels clips per facilitar la seua tasca creativa.
Presentar públicament i en les millors condicions de
visionat els clips guanyadors de les beques.
Difondre a través dels canals audiovisuals i
xarxes socials pròpies de l’Ajuntament els
clips guanyadors de les beques.

Foto Ajuntament de Gandia

Foto Ajuntament de Gandia, Vicent Almar

PROJECTE 24

Convenis
amb altres
institucions
OBJECTIUS

PROJECTE 23

Recreacions
històriques

OBJECTIUS
Produir dos recreacions històriques anuals
del patrimoni històric més destacat de la
ciutat mitjançant restitució virtual i artística.
Imprimir-les en format pòster per poder ser
utilitzades de forma generalitzada en
tasques de difusió entre la ciutadania.
Distribuir els pòsters a les institucions
públiques, educatives i, de forma general,
a través dels canals adequats.

Establir convenis de col·laboració en
recerca i difusió amb les principals
institucions d’investigació i universitàries
referents al nostre territori.
Promoure la investigació dels principals
fons del MAGa a través del cofinançament
d’una beca de doctorat amb alguna de
les principals institucions universitàries
del nostre territori.
Realitzar transferència de coneixements
a través de la participació en projectes
mutus i amb la cessió de col·leccions i
peces d’unes a altres institucions.

Assessorar els artistes escollits en el
treball de documentació històrica per a
l’elaboració de les recreacions.
Foto Ajuntament de València

