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A continuació anirem seguint les parades de la ruta urbanística 

amb un xicotet resum de les intervencions que hi van haver en 

cara punt. 

La primera parada va ser al Centre Cívic i al cantó del forn vam 

mirar cap al nou edifici centre de salut i multiusos que teníem 

enfront. 

- Recordàvem el vell ajuntament, construït a primeries del 

segle XX i que va ser enderrocat sense mirament. Tot i ser 

un edifici notable i haver escrit al catàleg que calia 

conservar encara que fos només la  morfologia exterior-  la 

façana era bonica, semblant a les façanes dels 

ajuntaments dels pobles veïns que les han conservades- 

però  no es conservà i ara l’edifici nou és molt corrent, 

sense aspectes ni detalls destacables.  

- Reivindicar que es faça un catàleg de edificis notables i 

que es redacte per a ells una fórmula de protecció ja, 

perquè no torne a passar que s’enderroquen o es facen 

malbé els pocs bens patrimonials que queden al poble. 

- Dins de l’edifici multiusos hem de dir que s’instal·le una 

biblioteca, amplia, acollidora, ben il·luminada, ben dotada 

de libres i revistes, una biblioteca que no tenim. 

La segona parada va ser a la plaça Sant Ferran: Cal mirar el 

racó de la plaça Sant Ferran Hi ha unes cases en estat prou 

ruïnós. I darrere hi ha el magatzem, un edifici amb 

característiques notables 

- Cal conservar la morfologia de la placeta que fa racó 

perquè és un racó preciós i entranyable que el poble 

necessita conservar, allí es posa el cadafalc escenari de 

música en les festes de Sant joan 

- Cal conservar, protegint-lo l’edifici del magatzem , és una 

construcció notable admirada per la professora Trini Simó 

quan visità l’exposició Per L’Horta que es muntà al seu 

interior, l’any 2000. També demanà el President del 

Centre d’Estudis de L’horta Nord que es protegira l’edifici 

del magatzem “atenent  a l’estructura i elements 

constructius, en especial el bigam i el sostre”    També el 

2008 hi hagué una replegada de signatures demanant que 

no es deixara perdre el magatzem i que es dedicara, una 

vegada restaurat a equipament social i cultural del qual el 

poble és molt deficitari: ”Casal de joventut, museu 

etnològic, sala de concerts i d’actes culturals, casa de 

la cultura...”A la qual demanda l’ajuntament contestà que 

“ actualment s’està en procés de reflexió per a efectuar 



una revisió del PGOU i que es tindrà en compte la petició 

efectuada quan s’escometa eixa revisió.” 

La tercera parada va ser a l’entrada de Mirambell. Mirambell és 

l’únic poblat morisc de l’horta Nord. Té per això una gran 

importància històrica i antropològica. Està ben conservada la 

trama urbana típica d’un poblat morisc i la renovació de les cases 

no ha segut especialment agressiva 

- Cal que es protegisca la trama urbana, típicament morisca, 

amb un tancament exterior i una plaça amb la mesquita.  

- Cal que es protegisca el llavador que ha funcionat fins a 

ben entrat el segle XX i que forma part de la trama urbana 

de Mirambell 

- Cal que es potencie i es difonga la història de Mirambell 

amb algun tipus de full informatiu que moga els estudiosos 

de l’època morisca a venir i comprovar com es vivia 

aleshores. 

La quarta parada va ser a la placeta de La Unió on algú va 

parlar del trànsit desproporcionat que travessa el pont sobre el 

Carraixet. Pensàrem que cal fer un carril bici que vinga de la 

carretera de Barcelona, continue pel polígon i vaja per la mota 

del Carraixet cap al campus de Burjassot. 

- Cal pensar en les motes del Carraixet, actualment van per 

allí a córrer o a caminar moltes persones . també haurien 

de poder transitar les bicicletes , però està tot molt 

abandonat i polsós 

- Cal considerar el Carraixet i les seues vores com a un 

espai natural per a elevar la qualitat de vida de les 

persones . 

- Pont del barranc: te mala solució fins que no es resolga el 

problema del trànsit de Tavernes Blanques però és un 

tema que s’ha de solucionar en breu tenint en compte que 

la pols que s’alça a les vores del barranc causa molèstia 

als veïns i que caldria buscar una solució a aquest 

problema buscant una alternativa a l’asfalt . 

- Carrer Barraquetes, pensem que no és bona idea la de 

construir en el solar de l’ajuntament un centre de dia, ja 

que els centres de dia tenen molt de trànsit diari de cotxes 

per a dur i arreplegar a la gent major i el carrer 

Barraquetes i la resta de Mirambell no estan suficientment 

preparades i menys si el que pretenem és convertir 

Mirambell en un nucli peatonal, seria millor que s'integrara 

este centre en un altre lloc millor preparat, per exemple en 

el espai lúdic  d’esbarjo que es podria fer en el parc militar. 

La cinquena parada va ser enfront de les ruïnes del Parc Militar 

- Cal considerar que amb més de 70.000metre quadrats es 

pot fer una cosa bona: Parc urbà contigu al barranc. 

Centre de dia o residència de majors. Institut de 

secundària i/o de formació Professional per 

descongestionar l’Institut de Tavernes, que té més de 800 

alumnes. A banda de cases o comerços que haurien 

d’estar integrats en un model paisatgístic verd i ajardinat, 



amb espècies adaptades al clima sec de Bonrepòs i 

Mirambell. 

L’última parada va ser a la porta de l’ajuntament.  

- Cal considerar com a una errada grandíssima la 

construcció de la plaça del poble . tan tancada i amb el 

soterrani venut, millor regalat al promotor sense pensar en 

el poble. 

- Cal aturar l’expansió del poble a costa de l’horta quan hi 

ha uns 15 solar urbanitzats sense construir, com a mostra 

els solars d’enfront de l’ajuntament.  
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