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I         Introducció 

 

Recentment s’estan duent a terme les obres de reurbanització d’importants indrets de la 

ciutat de València, com ara, en primer lloc, les dels eixos formats pels carrers de María 

Cristina fins a Bosseria, que inclou les cabdals obres d’arquitectura de la Llotja dels 

Mercaders, el mercat Central i l'església de Sant Joan del Mercat, totes tres entres les mes 

reeixides mostres de la ciutat. En segon, hi trobem la prolongació de l’Avinguda de l’Oest, que 

malgrat la intrusió que va representar en els teixits històrics de barris com Mercat i Velluters 

s’ha convertit en un espai de referència urbana i ha deixat en perspectiva tota una façana de 

la joia del Mercat Central i de sant Joan del Mercat. 

 

Tots dos eixos conflueixen en un punt del què arranca el carrer de Bosseria, característic de la 

ciutat mercantil de la meitat del segle XIX, amb les cases obradors arrelades a la pràctica 

comercial en l’entorn del Mercat, ara i adés, abans d’aixecar l’obra modernista de tan alta 

volada. 

 

Encara que les obres referenciades no han vist el seu final i manquen elements significatius per 

implementar-s'hi, podem afirmar que per primera vegada s’ha escomès una obra urbana amb 

subjecció a principis que considerem essencials i va més enllà de les urgències que 

dissortadament animen o han animat altres projectes urbans, és a dir es tracta de projectes 

unitaris que allotgen totes les components de l'obra pública, instal·lacions de tota mena, 

tractament de paviments, incorporació de jardineria urbana, enllumenat, i sobre tot, respecte 

per l’escena urbana heretada. Tot amb voluntat de permanència. 

 

II        Convent de la Puritat 

 

Molt a prop del punt de confluència dels dos eixos que hem descrit s’hi troba un solar 

producte, d’una banda, de l’enderroc del Convent de la Puritat, conseqüència de la llunyana 

Desamortització de 1837, d’infausta memòria per al patrimoni cultural hispànic.  
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D’altra, de la manca de cura de dècades i dècades per part de propietaris privats i 

administracions públiques. A hores d'ara el conjunt presenta un aspecte miserable, perdut, 

abandonat de qualsevol tipus de consideració urbana, més enllà de la més fútil utilitat. 

 

Cal dir de bestreta que en data de 2006 el Consell Valencià de Cultura ja va ocupar-se de la 

qüestió assenyalada per tal de mostrar la seua preocupació per la protecció dels béns 

patrimonials, i, després d’una anàlisi històrica i material conclogué el seu informe sobre l’estat 

actual de les restes exposant entre d’altres qüestions que: 

 

“Los fragmentos de muro conservados muestran en algunas partes un excelente estado de conservación y 

una grandiosidad que son prueba de la importancia que en su momento tuvo el convento. Consideramos que 

debería estudiarse la conveniencia de su protección y en especial la protección del entorno que forman con 

los árboles arriba indicados.” 

 

Anys després sembla adient reprendre la matèria per tal d’analitzar-la - encara que siga 

sintèticament- i en quina mesura l’acció pública i privada al llarg del temps ha permès superar 

la vulnerable situació de partida. 

 

És cert que des del remot any 1984 la Ciutat ha procurat entendre i protegir els teixits urbans 

que configuren Ciutat Vella, els seus cinc barris i que ha pres cura d'establir les normes adients, 

d‘acord amb la cultura hegemònica prevalent en aquesta matèria, i que tot això s’ha traduït en 

la implementació de plans especials de protecció que abasten la totalitat del territori històric 

delimitat per les murades de Pere IV. 

 

La darrera versió d’aquesta manera d'intervenir i protegir els teixits històrics de la Ciutat s’ha 

concretat en els Plans Especials de Protecció de Ciutat Vella, aprovats en l’any 2021 amb 

l’esperit de conjuminar les noves realitats que assetgen la ciutat del segle present i el 

manteniment de les estructures físiques, socials i econòmiques de Ciutat Vella. 

 

Pel que fa al Convent de la Puritat, no resten sinó uns vestigis al sud del conjunt, vist que, una 

vegada desamortitzat fou objecte d’una primerenca, reeixida i capdavantera empenta 

immobiliària a mitjan del segle XIX. Aquest bocí del Convent es troba des de fa dècades sense 

ús i sotmès a qualsevol empenta agressiva tot i que els diversos plans de protecció l’han 

considerat subjecte a protegir. A més, l’incendi de l’antic cinema que ocupava part del terreny 

ha incrementat la imatge de destrucció i abandonament que cobreix el conjunt. 
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III       Actuacions municipals 

 

El PEP Ciutat Vella, del que hem parlat adés, considera aquest indret, suma de parcel·les de 

l’antic Convent, com a Espai Lliure i protegeix les edificacions que miren al buit destinat a 

evocar els claustres conventuals. És molt rellevant el paper que el planejament li atorga al lloc 

urbà per al que demana un projecte unitari que incloga les mitgeres i els accessos i regula fins 

el detall matèries com les connexions amb les propietats privades que tenen façana al futur 

jardí que, finalment, és considerat com a Hort del Convent i per al que assenyala també les 

espècies vegetals a incorporar. 

 

Aquestes determinacions es poden apreciar en el plànol adjunt i també les normes 

urbanístiques d’aplicació. 

 

No hi ha dubte a la vista del que ha estat descrit que no s’han pres les decisions 

administratives tendents a la superació de la situació en l’ordre urbanístic i d’obra pública però 

tampoc en la de la investigació arqueològica científica o cautelar, encara que fora necessària en 

el moment que s’emprengueren obres d’urbanització. Els pressupostos dels darrers anys no 

contemplen partides econòmiques destinades a qualsevol tipus d’intervenció arqueològica ni 

urbanística o de jardineria la qual cosa deixa per a un futur incert la superació de l’estat actual 

de descura. 

 

IV       Conclusió 

 

El sentit que anima aquest document, rau en la necessària i urgent tasca d’esperonar les 

administracions públiques i és a la base del Consell Valencià de Cultura, com a entitat 

consultiva i assessora de la Generalitat Valenciana. I, d’altra banda, en l’oportunitat que ens 

mostra l’avanç de les obres de reurbanització dels eixos abans descrits i que deixen, si cal més 

encara, a la llum dels ciutadans un espectacle urbà que hauria de ser negat, impedit: runes, 

usos fútils, descura, restes històriques per protegir. 

 

 

Llavors cridem l’atenció de les administracions públiques concernides, Ajuntament de València i 

Conselleria de Cultura, per tal que consideren l'oportunitat d’intervenir dins de les seues 

competències en l’execució del planejament que ha estat aprovat pel seus òrgans i que duguen 

a terme les prescripcions contingudes en ell, duent a terme els instruments de gestió i 

d'urbanització adients. 
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Apèndix documental 
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