
 

NP 15anys 

COMUNICAT de PREMSA 23.03.2010 

15 ANYS DE 
SALVEM EL BOTÀNIC, 
RECUPEREM CIUTAT 
  

 

 
El dia 24 de març de 1995 eixia a la llum pública la Coordinadora Salvem el 

Botànic, recuperem ciutat. Integrada per associacions veïnals i diferents 
co·lectius de la ciutat de València, per professionals de molt diverses 

disciplines i persones anònimes preocupades pels efectes d’aquelles TRES 
TRISTES TORRES sobre el Jardí Botànic de València i sobre el seu magnífic 

entorn, la Coordinadora ha mantingut viva la lluita pels objectius assenyalats 
en aquell manifest inicial, fent difusió dels valors històrics, arquitectònics i 

patrimonials dels antics terrenys d’entrada al Col·legi de Jesuïtes així com dels 
seus voltants, fent reivindicació al carrer amb la col·laboració de milers de 

persones i grups que han volgut participar i aportar tantes iniciatives, 
argumentant una i altra vegada davant els tribunals i davant l’Administració, 

proposant de manera constructiva idees, estudis i alternatives per a la 
resolució del conflicte... 

 
Avui potser no és moment encara de fer balanç, però sí volem assenyalar que 

s’ha consolidat el rescat parcial amb la creació del Jardí de les Hespèrides, 
que no s’hi ha edificat res, la qual cosa ens permet gaudir del paisatge tal 
com era, i que encara semblen estar obertes les possibilitats d’un rescat 

definitiu i total. 
 

Raons suficients per a convocar una celebració ‘activa’, que tindrà lloc el 
pròxim divendres 26 de març a les 19.00 hores a l’Aula Magna de la Universitat 

de València (C/ Universitat, 2) on comptarem amb la participació de dos 
moviments ciutadans: SOS-Ribalta de Castelló (Francisco Grande Grande) i 

Plataforma d’Iniciatives Ciutadanes d’Alacant (Manuel Alcaraz Ramos), i 
recordarem aquell manifest del 1995. 

 
Esteu convidades i convidats! 
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Celebrem el 15è aniversari, amigues i amics!  
1995-2010: quinze anys lluitant en favor d’un paisatge 

 
 
 
 
 

EL BOTÀNIC, BIC, JARDÍ HISTÒRIC: un valor declarat, un entorn a protegir  
      1995-2010 
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