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Antecedents 

 

En anteriors ocasions el Consell Valencià de Cultura ha fet pública la seua preocupació per la conservació 

de determinats béns culturals patrimonials que, com la muralla islàmica de València, són una mostra 

exemplar de  l’acumulació cultural sobre la qual hem aixecat el nostre present, la nostra contemporaneïtat. 

 

La ciutat històrica ha estat objecte de l’atenció de la institució, la qual ha publicat, entre moltes més de 

semblant objectiu, obres d’autors valencians  sobre les formacions urbanes, en particular sobre la de la 

nostra Ciutat. Així, La Ciutat murallada del professor Salvador Aldana, publicat en la Sèrie Minor l’any 1999, 

és un bon exemple del que hem apuntat i referma la idea del paper essencial que les muralles hi han tingut  

i que resum sumàriament : 

  

“…aunque sin la presencia física de sus murallas, Valencia sigue siendo una ciudad amurallada; el vacio de 

sus muros sigue siendo una referencia constante” 

  

Descripció del bé 

  

Construïda en el segle XI pel triomfant emirat taifa[i], com descriu  de forma precisa i insuperada el mestre 

Sanchis Guarner, la muralla arreplegava al seu interior els ravals que havien crescut fora de l'oppidum romà, 

i, per sorprenent que puga parèixer, encara podem veure’n a la llum del dia algunes parts, com ara el cubs 

del carrer Salines, mentre que altres restes romanen  en el subsòl, si bé, encara que a poc a poc  i amb més 

intensitat recentment, han eixit a la contemplació pública com a conseqüència d'algunes obres de 

restauració i reurbanització[ii]. 

  

Els il·lustrats dedicaren bona cosa del seu treball a la Ciutat i les seues muralles: cal recordar, en el cim de 

la cartografia divuitesca, el plànol format per l’arquitecte Vicent Tosca i la descripció que en fa Ortí Mayor, 

tan oportunament adduïda per Sanchis Guarner. 

  

La cartografia històrica de la Ciutat recull en el segle XIX detalladament el seu traçat, a partir dels plànols de 

l'acadèmic Ferrer, del coronel Montero de Espinosa o de l'arquitecte Monleón
i
, i per tant, malgrat què el 

procés d’absorció i destrucció ja havia estat implacable, la seua posició estava fixada amb precisió.  

 

El plànol dels arquitectes Monleón, Sancho i Calvo, format per al disseny d’un Eixample urbà pioner, a  

mitjan del segle XIX, dóna especial èmfasi a la posició de les dues muralles precristianes de la Ciutat, 

l’oppidum  fundacional i la islàmica envoltades aleshores encara pels murs de Pere IV. 
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Projecte general d’eixample de la Ciutat de València. Monleón, Calvo i Sancho.1858 

 

Planejament urbanístic 

  

Ara bé, la part de la muralla que sobreïx del nivell dels carrers i el seu entorn urbà, tot al llarg de la ferida 

urbana que s'estén des de Roters a Cavallers, mereixia un tractament regenerador d'acord amb les 

determinacions del planejament urbanístic de protecció contemporani, una vegada superat feliçment 

l’urbanisme de la reforma Interior. 

  

El recorregut urbanístic ha estat llarg i fatigós: en el llunyà any 1984 l’Ajuntament de València aprova els 

Plans de Protecció i Reforma Interior del Centre Històric de la Ciutat, posteriorment incorporats 

transitòriament al Pla General de 1989 i més tard remodelats en 1991. Mentrestant la Ley de Patrimonio 

Histórico Español  de 1985 estableix el règim dels coneguts BIC que requereixen la redacció d’un Pla 

Especial de Protecció de l’àrea afectada. 

  

I més encara, i fent front a la necessària execució de les obres d’urbanització, la Generalitat Valenciana crea 

amb l’Ajuntament en 1991, i posteriorment prorroga en 1998 amb noves tasques de planejament i 

urbanització, el Pla de Rehabilitació Integral de València (RIVA), que assumeix les tasques de 

materialització de dos àmbits urbans de Ciutat Vella i n’adjudica un a cada  administració  per tal de fer-se 

càrrec del conjunt de tasques: l’àmbit de la muralla islàmica format per les unitats d’actuació 6,7,8 i 10, 

d’acord amb el pla de 1991, corresponia a l’Ajuntament de València, i com és palès no ha estat 

desenvolupada, per raons que desconeixem,  mentre que la de Velluters està pràcticament enllestida.[v] [vi] 
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Ara bé, en 2002 la Direcció General d’Arquitectura, en considerar que: 

  

“…La ordenación contenida en el PEPRI vigente responde al concepto de vaciamiento, esponjamiento o 

apertura de espacios libres para la regeneración del tejido urbano, de manera que los restos de la muralla 

son objeto de un vaciado sistemático de su entorno para su puesta en valor.” 

  

resolgué procedir a la redacció d’un nou document específic, el Pla Especial de Protecció i Reforma Interior  

del Barri del Carme en l’Àmbit de la Muralla Musulmana, el qual fou aprovat en 2006, fruit del seny de qui 

aleshores conduïa la matèria patrimonial i també de l’acció del veïnat que hi donà el seu suport.[vii] 

  

En el dit pla: 

  

”…se introducen ordenanzas específicas para los ámbitos establecidos en la redelimitación de las unidades 

de ejecución U.E. 6, U.E. 7, U.E. 8 y U.E. 10, ésto es M-1, M-2, M-3 y M-4, que vienen grafiados en el plano 

de ordenación número 11, que se corresponden con sendas manzanas en sucesión de norte a sur, desde la 

calle Roteros hasta la calle Caballeros…” 

  

“…En este espacio, se conservan fragmentos del muro en las U.E. 6 y 10, y fragmentos y torres en las U.E. 

7 y 8; restos que datan del s. XI y que se encuentran amalgamados con la edificación” 

  

”… la ejecución corresponde a la Generalitat Valenciana.” 

  

El plànol d’ordenació citat s’exposa a continuació i permet visualitzar els aspectes que la Memòria 

Descriptiva del Pla anuncia com a punts bàsics de l’ordenació proposada: 

  

“…Recuperación de la traza y restos de la muralla musulmana mediante su restauración y  puesta en valor, 

existentes en su mayoría en el interior de los patios de manzana… 

  

…Establecimiento de un recorrido paralelo al viario que se adentre en los centros de manzana recuperados 

para la contemplación de los restos como ámbitos… encadenados…” 
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Pla Especial de Protecció y Reforma Interior .2006. 

Plànol d’ordenació  

 

Efectivament s’aprecia un traçat intern per l’interior de les illes, des de Roters a Cavallers, el qual una 

vegada condicionat formaria un passeig arqueològic ben estimable i que fins i tot, vista la qualitat de les 

restes, podria formar part dels atractius turístics de la ciutat per als visitants, estudiosos i viatgers que ja 

coneixen la Ruta Gòtica, amb l’obra dels nostres grans arquitectes baixmedievals. 
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Cal assenyalar en aquest sentit que València, a hores d’ara, només pot exhibir de forma oberta uns pocs 

fragments de la seua muralla musulmana: un mur en un forn del carrer de Roters, un segment ruinós en el 

carrer de Salines i alguns fonaments a la Universitat i al Col·legi Major Peset. Són restes del recint murallat 

que poden afegirse a les clàssiques, més coneguts: el Portal de la Valldigna i la torre de la plaça de l’Àngel. 

 

Per fortuna, les excavacions públiques i privades dels últims anys han fet descobrir l’existència de restes 

islàmiques d’un gran interès patrimonial i  que podrien afegir-se a la ruta arqueològica de la muralla. A més 

de les últimes troballes del Temple, hi ha restes de rellevància a l’Hotel Marqués de Caro i al restaurant 

adjacent, a l’edifici de Blanqueries cantó al carrer de les Roques, dins del Museu del Carme, dins del Centre 

Octubre, en les instal·lacions municipals del Tossal, en edificis privats del carrer de Cavallers i de la plaça 

de Sant Jaume i a les  institucions universitàries esmentades. 

 

Execució d’obres 

  

Al llarg dels darrers anys s’han estat pressupostant les obres necessàries per a dur a terme  els continguts 

del planejament de l’entorn de la Muralla Islàmica, de tan inversemblant durada. Les obres considerades 

com a conseqüència del Planejament de 2006  foren les següents, amb indicació del cost d’execució i del 

projecte: 

  

Centro Dotacional UE10          

  

Obres  4.818.222 € Projecte 22.419 € 

Centro Socio Cultural 

UE7           

  

Obres  2.039.759 € Projecte 46.074 € 

Espacio Interior UE8 

  

Obres 1.850.000 € Projecte 24.320 € 

Centro Socio Cultural 

  

Obres 1.567.219 € Projecte 43.144 € 

 

Cal notar que la contractació està referida només al projectes per a l’execució de les obres. Ara bé, dites 

obres i per tant els projectes a redactar per a fer-les possibles es varen acollir al Pla d’Inversió Productiva de 

la Generalitat Valenciana, i com a conseqüència de la depressió económica se’n va retardar l’execució des 

del 2009, any rere any, fins el 2015. 

  

Conclusions i recomanacions 

  

1. El procés de protecció de béns de la rellevància cultural de la Muralla Islàmica ha concentrat un solatge 

cultural gegantí, al llarg de més de 30 anys, de col·laboració de nombrosos professionals i estudiosos, d’un 

veïnat entusiasta; en fi, d’una energia cívica sorprenent, com acabem d’exposar. 

  

2. Malauradament han passat anys i anys  i no s’han dut a terme les propostes del planejament, tan 

llargament treballat. Els Pressupostos de la Generalitat Valenciana per al 2013 han ajornat  la intervenció al 

voltant i al llarg de les restes de la Muralla Musulmana en el barri del Carme de la nostra Ciutat. Així les 

coses, la Muralla Islàmica continuarà sent un buit urbà de més d'un quilòmetre de llargària que uneix un bon 

conjunt d’indrets: el carrer de Roters, el de l'Àngel, el de Salines, el de Baix, fins arribar al de Cavallers. 
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3.- Davant d’aquesta realitat, el Consell Valencià de Cultura proposa que es porten a terme els canvis 

pressupostaris necessaris per a la defensa de la muralla musulmana, i recorda una vegada més que les 

inversions en el camp de la cultura no poden patir l’embranzida de polítiques pressupostàries que ajornen 

indefinidament la salvaguarda del nostre passat cultural i els monuments que n’hem heretat. 

 

4.- El CVC considera urgent l’execució de les obres de restauració i posada en valor de les restes de la 

Muralla Islàmica de València, i espera que els poders públics prenguen consciència del valors que ací han 

estat exposats de manera que les obres puguen emprendre’s aviat. 

 

Aquest Informe s’ha de traslladar a la Conselleria de Cultura,Educació i Esport i  a l’Ajuntament de València. 

 

 

València, abril de 2013 

V. González Móstoles, amb aportacions de F.Pérez Puche i R.Bellveser Icardo 

Consell Valencià de Cultura 
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