
Sra.Alcaldessa, senyores i senyors regidors de l´Ajuntament de València. Benimaclet te el seu 
origen en una alqueria àrab, la vida dels seus habitants sempre ha estat vinculada a l´horta com a paistage i 
com a medi i forma de vida. La cultura de l´horta ha impregnat el nostre barri i està directament relacionada 
amb la memòria dels seus sabors i olors; els nostres Horts Urbans són un bon exemple actual. Des de l
´Associació de Veïns i Veïnes de Benimaclet volem transmetre la preocupació raonada que sentim per la 
Revisió Simplificada del Pla General d´Ordenació Urbana de València i desitgem que aquesta revisió siga 
paral.litzada per les següents consideracions:

En primer lloc, la proximitat de les eleccions municipals, la qual cosa sería més aconsellable 
que fora revisada per l´ajuntament futur, siga qui siga..

La revisió que ens han presentat no ha sigut plantejada amb una mínima participació ciutadana.

És incoherent perquè no fa referència al Pla d´Acció Territorial de l´Horta i al Pla d´Acció 
Territorial del Litoral, aquestos plans són fonamentals per al desenvolupament d´un model de territori 
sostenible des de el punt de vista ambiental.

És una revisió que careix  d´un estudi de mobilitat, que prima el transport privat, mediant la 
creació de nous vials que no són necessaris i que no hi han mitjos econòmics per a fer-los.

Inexistent justificació de la sostenibilitat medi ambiental i de la protecció del paisatge.

És totalmente incoherent la construcció de més vivendes en un moment de baixa demografia i 
en un inventari de més de 56000 habitatges buits en la ciutat, considerem més raonable la rehabilitació de les 
vivendes antigues i  facilitar uns lloguers socials  als habitatges buits.

No volem més construcciones de grans superficies, és més inteligent donar suport al xicotet i 
mitja comerç que en definitiva és el que crea més llocs de treball.

No ens diguen que aquesta revisió afavoreix i respecta l´horta, aquesta afirmació és intolerable.

Res pot compensar la pèrdua de una de les zones millors conservades de València, l´ horta pot i 
deu continuar donant vida a la nostra ciutat, més de cins segles ha segut la millor herència que ens deixaren 
els nostres avantpassats, amb aquesta revisió ja no podran descansar ni en el cementeri de Benimaclet, únic 
que queda en la ciutat rodejat d´horta, en aquesta revisió vostés volem ofegarlo i els morts mereixen el 
descans  que ara tenen.

Des de la nostra associació volem apel.lar a les vostres conciències del sentiment valencià per 
les nostres senyes d´identitat; l´Horta, el Tribunal de les Aigües i les seus sèquies no mereixen aquest tracte, 
per això us demanem  que siga retirada aquesta revisió i els valencians us agrairiem la vostra rectificació.

L´Associació de Veïns de Benimaclet ha creat un concurs de idees obertes al PAI Benimaclet 
Est, idees que no obliguen a ningú de les parts afectades, però que obri un procés de participació ciutadana, 
recollirem totes les idees que es puguen presentar, és un pas important per afrontar totes les millors 
possibilitats, acò és el que demanem per a tota la ciutat, perquè volem una ciutat més justa, més verda, més 
ecològica, més pacífica, més humana, més europea i més participativa. 

No siguen vostés els soterradors de la nostra horta i part de les nostres identitats, siguen valents 
i rectifiquen, això diuen que és de savis, vostés tenen la paraula.
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