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Antecedents 

 

La presidenta de l’associació cultural Arc de Mig Punt de Gandia s’ha dirigit al 

president del Consell Valencià de Cultura per sol·licitar que esta institució informe 

sobre l’Alqueria de Romaguera, situada a la Partida de Santa Anna del terme 

municipal de Gandia. 

 

Amb data 22 de maig de 2009, núm. de registre 303, el president del C.V.C. 

encomana a la Comissió de Promoció Cultural la realització de l’esmentat informe. 

La comissió, en la seua sessió de 1 de juny, encarrega als membres Isabel Morant 

Deusa i Jesús Huguet Pascual la formalització del document. 

 

L’Alqueria de Romaguera 

 

Segons les informacions recollides, especialment l’estudi de la professora Isabel 

Canet1, la coneguda com Alqueria de Romaguera és una construcció original i 

exemplar de les edificacions rurals valencianes bastides a partir dels XVI i XVII, 

situada enmig d’una finca agrícola d’origen medieval coneguda com les Fanecades. 

 

Però la importància arqueològica i històrica de l’espai pot ser encara superior a 

l’estricte àmbit construït, ja que segons documentació aportada per la Prof. Canet 

l’edifici actual es bastí sobre unes anteriors cases que serien una mena de conjunt 

agrari medieval de relleu. Per això la importància arqueològica esmentada i la 

necessitat d’acostar-se amb una formulació que va més enllà de l’estrictament 

urbanitzadora. 

 

L’edifici actual (com indicàvem dels segles XVI i XVII) rebrà ja en el S. XVIII el nom 

d’Alqueria d’Alarcó. Jaume Alarcó figura en la documentació aportada per la Prof. 

Canet com a propietari de les terres. Després de diversos canvis de propietaris,  

 
                                                           
1 Canet Ferrer, Isabel. “L’Alqueria de Romaguera. Primeres noticies arqueològiques al voltant de la 
identificació d’una alqueria de l’època dels Austries (segles XVI-XVII)”. Gandia, abril 2009. 
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l’alqueria passarà a mans de la família Romaguera que li donarà el nom amb el qual 

la coneixem actualment. 

 

La situació actual 

 

Segons el PAI  (Programa para el Desarrollo de Actuación Integrada del Sector 

Santa Anna de Gandia) formulat per l’IVVSA (Instituto Valenciano de la Vivienda 

S.A. – Institut Valencià d’Habitatge S.A.) corre greu perill la integritat i la mateixa 

existència de l’alqueria, ja que quedaria subsumida en la urbanització projectada. 

Malgrat que diversos col·lectius culturals i veïnals,  grups polítics municipals i més 

de 3.000 persones que han signat un escrit, han manifestat la seua oposició a la 

destrucció de l’edifici. 

 

Cal assenyalar que els estudis i informes realitzats darrerament, especialment el de 

la historiadora Isabel Canet i el de l’arqueòleg Carles Miret, proporcionen una 

quantitat de dades i noves perspectives sobre l’alqueria que ens permeten una 

valoració cultural i històrica molt superior a la que fins ara suposàvem. 

  

Per tot això i per la constant referència que des del C.V.C. s’ha fet als edificis 

agraris valencians2 i als espais adjacents, considerem elevar les següents 

conclusions. 

 

Conclusions 

 

1. L’anomenada Alqueria de Romaguera, situada a la partida de Santa Anna del 

terme municipal de Gandia, ha de ser considerada com un conjunt d’interés cultural 

i arqueològic, i en conseqüència digna de recuperació i estudi. 

2. Tot i que en els projectes urbanitzadors, i segons sembla al PGOU, no es preveu 

una protecció especifica de l’alqueria, en vista de la importància històrica i cultural 

del conjunt seria convenient que aquells es reconduïren o modificaren d’acord amb 

les noves aportacions fetes. 

 

3. L’Ajuntament de Gandia podria iniciar el procediment administratiu per a 

declarar com a Bé de Rellevància Local l’Alqueria de Romaguera a partir dels 

estudis i aportacions arqueològiques conegudes. 

 

 

                                                           
2 A més de l’edició “Alqueries: paisatges i arquitectura en l’Horta”, el CVC ha realitzat informes o 
dictàmens sobre masies, alqueries, construccions hidràuliques, etc… Només a títol d’exemple caldria 
recordar les múltiples referències a l’Horta de València, al Tribunal de les Aigües i a les séquies que el 
conformen, a l’Aqueducte de la Torre de Lloris, ….. que sovint han servit per salvar alguna d’aquestes 
mostres patrimonials. 
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4. Este informe es lliurarà a l’Associació Cultural Arc de Mig Punt de Gandia, com a 

entitat sol·licitant, a la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana, a 

l’Ajuntament de Gandia i a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.   


