
Ciutat, patrimoni i 
gentrificació Josep Montesinos i Martínez

Universitat de València

Josep.Montesinos@uv.es

JORNADES DE LA CÀTEDRA DE 
CULTURA TERRITORIAL VALENCIANA

PATRIMONI I
REHABILITACIÓ URBANA
identitat i oportunitat per 
al desenvolupament local 

XÀTIVA 4 Novembre 2016



PREMISSES. DECLARACIÓ D'INTENCIONS
•Necessitat d'actuar sobre el nostre ric Patrimoni

• El Patrimoni com nou vector d'estratègies de 
desenvolupament territorial a escala local

• El turisme cultural com a factor estratègic de 
desenvolupament (no l'únic)

• Necessitat de coneixement compartit dels elements
del Patrimoni i de la realitat social 

• Evitar experiències negatives i dissenyar un futur
sostenible



CONJUNTS HISTÒRICS URBANS
• Centres històrics 

• Centres històrics de nuclis annexats

• Paisatge urbà fruit de la Història 

• Paisatge emblemàtic 

• Problemàtica: expulsió demogràfica degradació de l'edificació 
degradació de l'espai desaparició del comerç de proximitat.  
manteniment del Patrimoni

• Nous usos: només turisme?



La ciutat i el Patrimoni
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CENTRE HISTÒRIC 
INTRAMURS

Litografia  segle XIX. De l’obra de Boix



EL CONTROL DE LA CIUTAT. LA GENTRIFICACIÓ

GENTRIFICACION: Sorgix en Gran Bretanya; definit per Ruth Glass
l'any 1964, identificat la gentrificación: com el procés per mitjà del
qual l'alta burgesia urbana (urban gentry) ocupava i transformava
barris pertanyents a la classe treballadora.

En realitat es tracta: "del poder de qualsevol grup amb recursos
superiors que aconseguix expulsar i destruir comunitats locals d'un
determinat lloc" .

FINS A QUIN PUNT L'ADMINISTRACIÓ, A TRAVÉS DELS SEUS PLANS
URBANÍSTICS FRENA O AFAVORIX ESTOS PROCESSOS?



PLANIFICACIÓ URBANÍSTIA EN ENTORNS 
PATRIMONIALS. EL CAS DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA

• Ciutat Vella

• El Cabanyal

• La Punta

• L’Horta

• Campanar

• Velluters

• Contenedores culturales

• …



DAVANT DE LA SITUACIÓ DE LA 
CIUTAT VELLA DE VALÈNCIA

• OBJETIVOS DEL PLAN RIVA:
• “El Plan RIVA se plantea como un plan de actuaciones de rehabilitación del tejido 

inmobiliario y del espacio público. Sus objetivos son: 
• Mantener la población que habita en el Centro Histórico y atraer nuevos habitantes.
• Obtener la re-cualificación urbanística y la creación de servicios sociales, culturales y 

educativos, centrándose en las zonas más degradadas y marginales de la ciudad.
• Conseguir que en la intervención participen los distintos agentes sociales.
• Ejecutar una intervención pública de calidad, que sirva de referencia a la intervención 

privada.

• La situación de degradación y falta de valoración ciudadana del centro histórico 
requiere una actuación pública muy potente con un gran volumen de actuaciones de 
recuperación de la edificación y del espacio público. Este planteamiento se concreta 
en las principales medidas adoptadas:…” 



LA SITUACIÓ ALS CENTRES HISTÒRICS
• els processos de degradació augmenten les finques abandones, en ruïnes, els 

solars. 

• Rendes antigues

• Propietaris amb incompliment de pagament d'impostos immobiliaris 
(propietaris jubilats o de baix poder adquisitiu) (empreses dedicades a comprar, 
naturalment a preus molt per davall) 

• Molt espai, però en parcel·les de dimensió reduïda (tal com estan no són 
sempre rendibles per a la iniciativa privada) 

• Junt amb entorns Patrimonials que dificulten les actuacions (normativa de 
Protecció del Patrimoni, llei de Patrimoni)

• Ocupacions il·legals 

• Progressiu abandó de la població resident (buits demogràfics)

• Grups actius especulatius (compra, intermediaris...)



UNIDADES DE ACTUACIÓN



Col.laboració de l'Administració (de vegades) en 
processos de gentrificació

• Interés a augmentar l'activitat econòmica, que generen 
impostos.

• Incentiu del desenvolupament, amb l'augment del preu de 
les propietats

• Actuacions públiques en entorns històrics, amb nombroses 
afeccions (processos d'expropiació)



• Projectes costosos. 

• Incoherència entre ells.

• Insostenibilitat dels mateixos

• Expropiacions massives

• Falta de criteris d'actuació general en el marc del Centre Històric.

• Absència de Plans Generals d'actuació sobre el Patrimoni.

• Creació d'inseguretat al viure en entorns històrics.

• Imatge del Patrimoni com quelcom negatiu per a la vida i 
l'economia dels veïns.

• L'esforç de recolonitzar la ciutat suposa una pràctica sistemàtica del 
desallotjament. Absència d'un pla real de reallotjament
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LA LLUITA VEÏNAL



Desaparició de l'artesanat i del 
comerç tradicional

Taller de la família March (VBarri del Carme) Pla de la Muralla: 
fora d'alineació substantiva. Pendent d'expropiació i derrocament



PATRIMONIO EN UN ENTORNO VIVO. 
PROPOSTES VEÏNALS
Respecto al Patrimonio:

• Plan integral de recuperación del BIC

• Ejecución del proyecto, sin demorar en el tiempo (en todo caso temporalización)

• Fijación de usos y mantenimiento

• Patrimonio – Centro Histórico  paisaje urbano

Respecto al uso residencial:

• Mantenimiento de la población residente (no estamos hablando de ocupaciones ilegales y demás)

• Primacía del uso residencial como fundamento de la intervención.

Respecto a las dotaciones y equipamientos:

• Impulso de las dotaciones y equipamientos de barrio.

• Mantenimiento de la actividad económica existente (comercio de proximidad). Potenciación de 
las actividades artesanales.



Respecto a la vivienda, edificación y escena urbana:

• Mejora de las condiciones de habitabilidad de las viviendas existentes.

• Mantenimiento y ampliación del catálogo de edificios aprobado.

• Mejora de la imagen y adecuación a las características formales del 
entorno histórico de los edificios residenciales existentes.

• Normativa de la integración de las edificaciones de nueva planta al 
entorno de la zona objeto de planeamiento, compatible con las 
características morfológicas y sintácticas de las preexistencies edificiadas.

• Mantenimiento general de la trama urbana.

• Recuperación para disfrute público de los espacios y elementos histórico-
artísticos.



Respecto a la Participación Ciudadana:

• Promover la Participación ciudadana a lo largo del proceso de 
planeamiento y de realización de las actuaciones diseñadas.

• Creación de una comisión que integre vecinos y expertos, de 
carácter multidisciplinar, de carácter consultivo para el seguimiento 
de las actuaciones.

• Integración y coordinación de las diversas administraciones 
actuantes.

Propuesta alternativa Plataforma La Muralla,
ante el Plan RIVA. Año 2004A LA FI PLA CONSENSUAT



PLAN RIVA 16 de junio del 92 Ayuntamiento-
Generalitat
PLAN DE LA MURALLA 2003 (Pepri del Carme)
CONSENSO 2006
2016 ¿QUÉ SE HA HECHO?
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processos especulatius
Desaparició del comerç tradicional i de proximitat
partaments turístics
Bars de copes i restaurants
Comerç orientat al turista
Ocupació de l'espai públic (bicicletes, terrasses,

bici elèctrica o el OneWheel, Hoverboards, Solowheel,
Solowheel)

Centre Històric com Parc Temàtic



EL CABANYAL





VELLUTERS



LA PUNTA. LA ZAL DEL 
PUERTO DE VALENCIA



VLC CAMPUS

El Mundo



Sejima & Nishizawa (SANAA)





PROBLEMÀTICA
PROBLEMES D’USOS
ABANDONAMENT
CONSERVACIÓ

El Círculo por la Defensa del Patrimonio advierte del «grave 
abandono» de Xàtiva

CONVENT DE SANTA CLARA, DEL S, XIV

PART DE LA MURALLA DEL CASTELL MENOR 

L’ANTIGA ESTACIÓN DE TREN

MOLÍ SARRAMPEDRA

PLAÇA DE BOUS,  DEMETRIO RIBES

CENTRE HISTÒRIC EN GENERAL

…



Covent Santa Clara, Xàtiva
Murs del Castell de Xàtiva





Plaça de Bous. Demetrio Ribes
Polémica



EL CENTRE HISTÒRIC
Xàtiva dibuja un plan de choque hasta 2025 para reactivar el 
centro histórico
06.02.2016

Xàtiva llena el antiguo hospital para definir el modelo de ciudad
Roger Cerdà destaca que las jornadas abren un proceso participativo y cierran 20 
años de obras faraónicas sin sentido

Palau Alarcó

Xàtiva Patrimoni
de la Humanitat



PROCESSOS DE REGENERACIÓ 
DEL CENTRE HITÒRIC UNITS A PROCESSOS 
ESPECULATIUS

• l'element fonamental seria traure espais del mercat.

• en els EUU hi ha fideïcomisos de terres comunitàries (community
land trusts) que són formes legals d'ocupació territorial.

• a Uruguai hi ha una organització de provisió de vivendes populars. 
Els ciutadans s'organitzen comunitàriament i construïxen les seues
pròpies vivendes amb ajuda mútua amb el seu propi treball.

• Les administracions haurien de generar projectes sostenibles.

• La societat civil (crítica i participativa) ..."



DAVANT DE PROJECTES DE L'ADMINISTRACIÓ EN 
ENTORNS PATRIMONIALS: LA SOCIETAT ES DEFÉN 
¡¡¡¡¡¡¡ (PARADOXES)

• SALVEM L’HORTA/DEFENSEM LA PUNTA

• SALVEM LES LLOMETESMassarrojos, pedanía de Valencia

• SALVEM EL CABANYAL-CANYAMELAR

• SALVEM EL BOTÀNIC

• EL BARRI DEL CARME

• SALVEM RUSSAFA

• LA SERRANÍA

• LA TINENÇA DE BENIFASSÀ

• …



BONES PRÀCTIQUES EN LES ACTUACIONS EN ENTORNS PATRIMONIALS

• Model de ciutat sostenible 

• Participació Ciutadana

• Equips interdisciplinaris

• Imatge del Patrimoni com a riqueza

• Plans viables, sostenibles, avaluables, realistes

Des de la Política, la Societat, els Tècnics, la Acadèmia…

INFORME SOBRE LA
SITUACIÓN DEL

BARRIO CABANYAL-
CANYAMELAR

Comisión de la Universitat de València para
el estudio del Cabanyal-Canyamelar

(CUVECAB)

Jorge Hermosilla, Vicerrector de Participación y ProyecciónTerritorial
Salvador Montesinos (decano de la Facultad de Derecho)
Elena Grau (decana de la Facultad de Geografía e Historia)
Ignasi Lerma (decano de la Facultad de Ciencias Sociales)
Victor Tella (decano de la Facultad de Ciencias Actividad Física yDeportes)
Julia Salom (directora del Instituto de Desarrollo Local)
Luis Arciniega (director del Departamento de Historia del Arte
Josep Vicent Boira (profesor del Instituto Interuniversitario deDesarrollo Local



• “estem concentrant els nostres esforços i recursos cap a 
la construcció de ciutats per a invertir en compte de 
ciutats per a viure . La satisfacció humana es mesura ara 
en diners”

•David Harvey



LA GENTRIFICACIÓ

• Conquesta de la ciutat per una classe adquisitivament superior a la 
que vivia anteriorment.

• Excés d'equipaments de l'Administració, no per als barris.

• Creació d'un espai simbòlic, imatge rehabilitada de la ciutat. Però 
sense vida. 

• Espai públic entés com a recorreguts turístics, hotels, restaurants, 
terrasses en carrers i places, botigues dedicades fonamentalment al 
consum del turista. 

• Patrimoni descontextualitzat, paisatge urbà com a museu



CENTRES HISTÒRICS
Espai urbà de referència, d'identitat d'una

col·lectivitat

• Manteniment y/o recuperació de les funcions tradicionals: 
residencial, artesanal, espai públic de referencia

• Mantenimient/rehabilitació Patrimoni

• Salvaguarda d'usos i costums (festes, tradicions, espais...)

• Desenvolupament de noves activitats econòmiques: turisme cultural, 
noves artesanies de les tecnologías, comerç de proximitat...

• Sostenibilitat 

• Patrimoni en un entorn viu, habitat



PATRIMONI AMB PARTICIPACIÓ

• Projecte amb Participació ciutadana, des de la gestació, el 
disseny, la implementació, la gestió. 

• Tècnics - Polítics - Ciutadans – Institucions

• Projectes Consensuats.

• Revalorizació del territori



El caso de Santiago de Compostela es un ejemplo de ciudad espectáculo…;
es un fracaso en la medida en que Santiago de Compostela se convierte en un lugar pensado para los turistas
y para la industria de servicios asociada, pero poco atractivo para vivir o residir. La imagen construida y difundida
a través de internet, visible en las webs de las instituciones locales, con la oferta de audiovisuales centrados
en el turismo y en la estética monumental, junto a la recreación de tópicos culturales propios de la música

o canciones populares, no ha sido capaz de promover un desarrollo económico suficiente para superar
el alto nivel de desempleo y el estancamiento demográfico tradicional. (García, Yolanda, 2009)

“EL TURISMO HUNDE VENECIA”
“VENECIA SE REBELA CONTRA TURISMO DE MASAS”

VOCES DE BARCELONA / FRANCESC MUÑOZ, GEÓGRAFO URBANO
«A Barcelona le faltan 30 años para 
llegar al no retorno de Venecia»
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El meu carrer
és fosc i tort,
té gust de port
i nom de poeta.
Estret i brut,
fa olor de gent
i té els balcons plens
de roba estesa.

El meu carrer
no val dos rals:
són cent portals
trencats a trossos
i una font on
van a abeurar
infants i gats,
coloms i gossos.

És un racó on mai no entra el sol,
un carrer qualsevol.

El meu carrer
té cinc fanals
perquè els xavals
llancin pedrades.
Hi ha una pensió
i tres forns de pa,
i un bar
a cada cantonada.

El meu carrer
és gent d’arreu
que penca i beu,
que sua i menja,
i es lleven amb
el primer sol,
i van al futbol
cada diumenge,

o a fer esparral al volantí,
o a fer un dòmino amb vi.

El meu carrer
és un infant
que va berenant
pa amb oli i sucre,
i juga a daus
i a “cavall fort”,
mig bo, mig bord
escolà i cuca.

El meu carrer
del barri baix
viu al calaix
de les baldufes,
amb patacons,
i l’àlbum “Nestlé”
i els trossos
d’una vella estufa.

I a poc a poc se’m fa malbé
el meu carrer.

Joan Manuel Serrat (1970)https://www.youtube.com/watch?v=yBaJlK0IJ3Q


