
Exm. i Mgc. Rector 
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L'Ajuntament de València ha decidit aprovar un nou Pla General d'Ordenació Urbana que planteja,
entre altres mesures, urbanitzar 415 hectàrees de l'Horta de València. Una de les justificacions és
la construcción d´una via alternativa a la avinguda dels Tarongers on es troba un campus de la
nostra universitat, que segons l'opinió de l'ajuntament ha sigut demandada per les universitats, per
a alleugerir el trànsit, quan realment no existeix tal problema. D'altra banda es pretén que aquest
Pla augmente el nombre d'habitatges, quan la ciutat ha perdut 30.000 veïns en cinc anys i té
actualment habitatges buits i solars per a construir-ne altres. El nou PGOU condicionarà
l'urbanisme de València durant dècades. Requalificar més terres d'horta és seguir amb el model
especulatiu que ens ha portat al desastre. Dificultarà l'ús agrari d'aquelles terres, que sols es
podrien preservar pagant indemnitzacions milionàries als propietaris.

 
La importància de l'Horta de València ha sigut destacada per múltiples institucions científiques,

entre les quals es troba la Universitat de València, que va dedicar un número de la revista Mètode
a esta qüestió i ha difós la seua importància a través d'una exposició itinerant sobre l'horta, amb el
suport del Vicerectorat de Participació i Projecció Territorial. A més, la Universitat de València
compta en l’organigrama amb el Vicerectorat de Sostenibilitat i Planificació. Diversos professors de
la nostra Universitat, experts en esta matèria, han proclamat la importància de la conservació
d'este patrimoni valencià, que és un dels sis paisatges d'horta que queden a Europa segons
l'informe Dobris de la UE.

 
La destrucció de l'horta suposa atemptar contra un sistema agrari que van iniciar els romans fa

més de 2.000 anys i contra una institucions mil·lenària com és el Tribunal de les Aigües, ja que si
no existeix horta quina serà la seua comesa? Com es podrà justificar en el futur el silenci de la
nostra societat que va contribuir a la destrucció d'este patrimoni?

 
Els nostres estatuts estableixen en l'article 3 que “la Universitat de València és una institució

difusora de cultura en el si de la societat (...) que facilita, estimula i acull les activitats intel·lectuals i
crítiques en tots els camps de la cultura i del coneixement”. En l'article 4 s'assenyala que “la
Universitat de València està al servei del desenvolupament intel·lectual i material dels pobles, del
progrés del coneixement, de la pau, de la igualtat entre les dones i els homes i de la defensa
ecològica del medi ambient. Les activitats universitàries no han de ser mediatizades per cap
classe de poder social, polític, econòmic o religiós”.

 
Coherent amb això, la nostra universitat hauria d'estar compromesa amb el desenvolupament

sostenible que, aplicat a l'Horta de València, hauria de consistir a “fer-ne ús per les generacions
presents sense comprometre’n la utilització per les generacions venidores”. Si desapareix l'horta,
com podran fer-ne ús les generacions futures? S'haurà perdut un patrimoni de valor incalculable
que és l'origen dels valencians.

Tota la societat valenciana ha sigut responsable de la destrucció de l'horta ja siga de manera
directa o indirecta. Les diferents forces polítiques i administracions s'han culpabilitzat unes a altres
de les causes de la seua desaparició. Creiem ha arribat el moment de passar de la culpabilització a
l'acció, reconeixent els errors del passat per a evitar repetir-los en el futur.

La nostra universitat no ha de romandre aliena i permetre que en el futur es puga dir que, des
de la nostra institució, no va haver propostes ni veus que es van alçar en defensa del patrimoni de
l'Horta. Les generacions venidores no podran conéixer-la excepte a través dels llibres, igual que
ens ocorre a nosaltres amb altres elements patrimonials que van desaparéixer per la desídia o
falsa idea de progrés dels nostres avantpassats.

 
Per tot això, els sotasignats
 
 
SOL·LICITEM a V.I. i Mgc. que, a través del Consell de Govern que presideix, la Universitat de

València sol·licite formalment a l'Ajuntament de València la paralització del PGOU i que, en cas de
ser realment necessari, es formule un nou pla que no reduïsca la superfície d´Horta de València.
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