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PiragÜiSMe
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 Trofeo de Regatas Francisco Franco. Descenso 
Internacional del Júcar, organitzat pel Club Scooter 
d’Algemesí, en passar per Albalat. Abril del 1968.
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tir i arroSSegaMent

Com es pot observar, el tir i arrossegament sempre ha tingut nom-
brosos aficionats. Com que Albalat tenia un estadi propi, es va apro-
fitar l’espai per a celebrar-hi les proves. Presentem competicions 
fetes en diversos llocs i dates.
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 Juan March Andrés participant en una prova el 19 
de gener de 1958.

 Prova fora de concurs.

 Tir i arrossegament domèstic a l’antiga casa dels 
Benita del carrer de Bon Aire.
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 Tir i arrossegament al camp de futbol de la 
Vint-i-huitena.
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 Servei de vigilància d’ordre públic.
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 Condicionament de la pista.
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tir De coloM

L'esport de l'escopeta tenia tres manifestacions distintes: el vedat, 
el tir de colom i el tir al plat, depenent de l'estació de l’any.
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 Subhasta de places del vedat d'Albalat al Cine 
Montecarlo.

 Tir de colom a la marjal.
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 Vencedors amb els trofeus.

 Paella de clausura de la competició.
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inaUgUracionS

L'arribada a l'alcaldia el 1956 d'Ernesto Dasí, amb preparació aca-
dèmica i joventut, va comportar un canvi radical en l'administració 
local. Fruit d'això van ser les millores, ben importants, que s’hi van 
dur a terme, començant per la Biblioteca Municipal i l'Escola del Pa-
tronat, en l’àmbit cultural; l'ampliació del carrer de Peris Mencheta, 
pel que fa a urbanisme; el clavegueram, la pavimentació de carrers 
i la xarxa d'aigua potable, en l’àmbit sanitari; el camp de futbol de la 
Vint-i-huitena, en l'esportiu, i la construcció dels huitanta-sis habi-
tatges situats a l'antic hort de Botes. Aquests van ser els èxits de la 
seua llarga estada a l'alcaldia, a més d'altres obres menors.
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 Actes preparatius de la inauguració dels huitanta-
sis habitatges del Grupo de Viviendas Francisco Fran-
co, actual barri de la Palmera. 12 de juliol de 1962.

 Acte inaugural del primer paviment de rajola cuita de la Gran Via. Abans era 
de terra premsada. Anys seixanta. El paviment de rajola va fer desaparéixer els 
jocs de carrer, amb què ocupaven el temps lliure els xiquets, com ara el punxonet, 
que tenia dues modalitats: fendi (fendris) i el rogle, en què es feien servir els 
xavos negres, i també la trompa.
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 Pavimentació de la Gran Via.

 Lliurament de claus del grup d’habitatges Falan-
gista Esteve. 18 de juliol de 1952.

 Inauguració de l’empedrat de la plaça de la Cort 
i de la xarxa de subministrament d'aigua potable. 
Anys seixanta.
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UrBaniSMe



170

 Carrer del Delme, des del quarter de la Guàrdia Civil i l’escorxador.

 Escorxador i quarter de la Guàrdia Civil.

 Eixida de l'església d'un casament. A la dreta s'observa la font. Al principi 
estava situada al mig de la plaça, després es va desplaçar a aquest lloc.

 Carrer del Delme. A la dreta, la séquia i l'antic magatzem de taronja.

 Panoràmica del quarter i del grup de la Pilarica.

 Casament en passar pel Cine Montecarlo.



171

 Llavador públic. Foto dels anys seixanta. Aquests llavadors públics van 
començar a construir-se el 1898 i incloïen dues basses. El 1902 se’n va afegir una 
altra. Van ser obra dels arquitectes Timoteu Andrés i Luis Ferreres, respectiva-
ment.
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 Casa d'Alberto Talens. La teulada d’aquest immoble es va derrocar l'any 
1957.

 Habitatge del carrer d’Algemesí. Als baixos de la casa hi havia la fusteria de 
Cuenca. Observeu el munt de llenya que hi ha per a tallar-la i trossejar-la.

 Antic mercat d’Albalat. Setembre del 1941.
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 Interior del Molí Vell. Era propietat de la família Puchades Martí.  Ídem. Al fons, observeu el pou. 
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oBreS alS carrerS
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 Levante, 31 de desembre de 1960.

 Mestra del clavegueram de la Gran Via en 
passar pel mercat.

 Bastiment i lluïda de la paret d’un habitatge del 
carrer de Canaleta.
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 Construcció del clavegueram de la Gran Via.

 Motor d'extracció d'aigües.

 Mestra del clavegueram de la Gran Via.

 Clavegueram del carrer del Delme
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 Clavegueram del carrer del Delme.  Clavegueram del carrer del Riu.
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 Clavegueram del carrer del Delme

 Empedrat del carrer del Cabanyal.

 Clavegueram del carrer del Delme

 Obres de l’empedrat del carrer del Delme.
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 Clavegueram del carrer del Delme.  Empedrat a la cruïlla dels carrers del Cabanyal i 
del Riu.
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 Empedrat del carrer del Delme.

 Clavegueram. Carrer del Crist, anomenat carrer 
Nou. Al fons, camió del carboner.
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grUPS D'HaBitatgeS

El dia 12 de juliol de 1962 es va inaugurar el grup de huitanta-sis 
habitatges protegits anomenats Grup de la Palmera o Cases Noves. 
Aquests habitatges es distribuïen en cinc blocs i tenien caracterís-
tiques distintes, que obeïen a la distribució: tipus A, B i C. Els més 
amplis constaven de menjador, bany, cuina i pati, a la planta baixa, 
i tres habitacions amb terrassa, al pis alt. Es van construir gràcies a 
la subvenció de l'Estat i al préstec de la Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de Valencia, i els beneficiaris els van amortitzar pagant una 
mensualitat inferior a les 200 ptes. L'import era de 7.492.660 ptes. 
El grup tenia carrers amples i ben cuidats i totes les habitacions 
dels distints habitatges eren exteriors. El rector Salvador Perales va 
beneir el grup i a l'acte va assistir el governador civil Posada Cacho. 
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 Els blocs de formigó es van fer in situ en l'obra. En la foto observem l'assecador de blocs per a les cases de la Palmera. Al fons, hi ha 
l’habitatge en construcció de J. P. Arnandis i part de la casa de l'hort de Botes.

 Ídem. Al fons, la primitiva palmera que estava situada dins del recinte de l'hort de Botes i que es va respectar; aquest arbre va donar 
nom al grup i es va conservar fins a l'any 2008, en què un fort vent la va partir per la meitat, tot i que no va haver-hi desgràcies personals. 
El veïnat, que va ser consultat, va optar per substituir-la per la que podem contemplar hui en dia, situada al mateix lloc.
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 Màquina de premsatge del formigó per a fer 
els blocs. Al fons, habitatge de la família Aparisi.
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 Camió de transport de materials. A la dreta, 
bigues de la casa de l'hort de Botes.

 Carretó per a transportar blocs.
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 Lliurament de claus. Es va col·locar un empos-
tissat a la cruïlla dels carrers de Gonçal Garcia i de 
Sant Francesc de Borja, on es van donar les claus en 
presència de les autoritats i el poble assistent.

 Cases del carrer d'Atmeller, vespra de la inaugu-
ració del grup.
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caSeS
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 Habitatge de la família Arnandis Sarrió, situat entre els carrers de Trassagrari 
(portella) i dels Àngels (l'entrada principal). En obrir-se el carrer del Crist (carrer 
Nou) i derrocar-se les dues cases adossades a aquest habitatge, es va construir, 
al començament dels seixanta, l'edifici de quatre plantes que hi ha hui, amb 
vistes a tres carrers. La façana de l'antic habitatge que dóna al carrer dels Àngels 
tenia un retaule de ceràmica que hi donava nom. En fer el nou edifici, aquest 
retaule es va col·locar a la casa veïna, propietat d'Ildefonso Sarrió, on està situat 
actualment.

 Cases d’una sola planta, indicatives de classe humil, situades al carrer del 
Corralot i al carrer del Molí, respectivament.
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 Sequer de Tenedor al final del carrer de l’Hortet-
Sueca.

 Trilladora del mateix nom. Polígon 1, parcel·la 1 
d’Albalat.
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inFÀncia - llUtXent

La religió va ocupar un gran espai en la vida quotidiana de la nostra 
gent al llarg del temps que abraça aquest reportatge gràfic. Amb 
aquestes instantànies corroborem la veracitat de l'afirmació ante-
rior i retem testimoniatge del que va ser aquesta època.
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 Retall de premsa de la foto precedent.

 Sagristà i escolans en el comiat del rector Salva-
dor Perales el 26 d'octubre de 1966.

 Lliurament de premis del catecisme en l'antic 
centre parroquial el 4 de juny de 1972.

 El dia 24 de febrer de cada any, mentre el rector 
del poble va ser Salvador Perales, s’organitzava una 
excursió a la població de Llutxent, amb motiu de la 
festa del Miracle dels Corporals. Com a premi a la 
tasca dels escolans, el rector els costejava el viatge, 
que era obert a tots els feligresos que hi volgueren 
anar. 
En arribar a la destinació, els pelegrins pujaven 
fins al convent del Corpus Christi, de l'orde dels 
predicadors, i s’aturaven prèviament a l'ermita de 
la Mare de Déu de la Consolació, on s'admirava els 
esplendorosos taulells que l’envoltaven. S'assistia a 
la missa i es gaudia de la fira, i pels volts de les tres 
de la vesprada es feia una processó amb el Santíssim 
que acabava a l'església de Llutxent.

 Pelegrins a Llutxent, al Grau de Gandia.
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acciÓ catÒlica
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 Pelegrinatge dels joves d’Acció Catòlica a Santia-
go de Compostel·la. Agost del 1948.

 Pelegrinatge d'aspirants d’Acció Catòlica al 
monestir de Santa Maria del Puig.

 Equip de futbol de l’Esplai d’Acció Catòlica, al 
camp de futbol de Polinyà. Any 1957.

 Equip de futbol de l’Esplai d’Acció Catòlica, 
al camp de futbol de la Vint-i-huitena. Foto del 
començament dels anys seixanta.
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corPUS
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 Escolans la vespra del Corpus al jardí de la casa abadia. Any 1959. (Recordeu 
que la festa del Corpus sempre se celebrava dijous.)

 Tauleta del Santíssim de la família Córdova, al carrer de Peris Mencheta.

 Ídem, de la família Sarrió, al carrer de Cavallers.

 Xiquets abillats amb vestits de patges, assis-
tents a la processó del Corpus, amb espigues de blat 
a les mans. Costum en desús actualment.
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SetMana Santa
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 Processó del Diumenge de Rams en passar per la plaça de la Cort.

 Escolans a l'interior de la sagristia, prèviament a l'eixida de la processó.

 La salpassa pels carrers d'Albalat. La comitiva, sacerdot, sagristà i escolans, 
acompanyada dels xiquets del poble armats amb maces i fent soroll, visitaven les 
cases i el rector les beneïa, intercanviaven sal i aigua beneïda, i s'obsequiava la 
parròquia amb ous i almoines, que el sacerdot repartia equitativament entre el 
clero:

“El Miercoles Santo, durante la Sarpassa o Despedida del Señor, se recogieron 
diecisiete docenas de huevos y diecinueve pesetas en metálico, tocando en el 
reparto seis docenas al sacristán y tres a los acólitos.”
Aleluya, 16 d’abril de 1944, any V, núm. 190.
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 Al·leluies que es llançaven des dels balcons 
durant la processó de l’Encontre, celebrada el matí 
del Diumenge de Resurrecció.
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coMBregarS

Seguint la tradició valenciana de "qui no té la vespra no té la fes-
ta", aquesta solemnitat començava la vigília de Sant Vicent Ferrer; 
llavors eixien els escolans proveïts de campanes que, en fer-les so-
nar, amb tocs coneguts per tots i traduïts a una tonada pròpia de 
la festa, anticipaven l'itinerari que havia de recórrer l’endemà la 
processó del Combregar dels Impedits. Així, el veïnat guarnia amb 
els seus millors arreus el pas del Santíssim, que sota pal·li i custo-
diat per feligresos proveïts de fanals l'acompanyaven. La propietat 
d’aquests fanals es transmetia de pares a fills exclusivament, que 
tenien l'obligació de tenir-ne cura i de proveir-los de cera. Els fanals 
també es feien servir en la processó del Corpus. La tonada a què ens 
referim deia això:

"Al bon cristià,
al bon cristià,
si no s'adoba,

es morirà."

 La processó, matinal, començava a les 7.30 hores i, en aca-
bar, se celebrava la santa missa en honor de sant Vicent Ferrer.
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 Escolans en passar pel carrer del Riu.

 Processó en passar per davant de la façana de 
l'ajuntament. Observeu els fanals.
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 Eixida del Santíssim de la casa d'un malalt, 
del carrer de Peris Mencheta. A cal malalt se solia 
preparar una taula on descansava l'eucaristia, 
il·luminada amb un ciri.

 Aleluya, en què s'anuncia el Combregar dels 
Impedits.
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viSiteS PaStoralS

Segons diu l'Església, és costum que els bisbes o auxiliars visiten 
periòdicament les parròquies de la seua diòcesi; també s’hi po-
den desplaçar per invitació expressa per a presidir actes puntuals 
d'importància rellevant. Això ha passat a Albalat. Enumerem tot 
seguit els prelats que han seguit aquest costum des dels últims 
setanta anys:
 El primer de què es té notícia és Emilio Lissón Chávez, bis-
be dimissionari de Lima i de Mithymna, per delegació de Prudencio 
Melo, primerament, i de Marcelino Olaechea, a partir del 1950. La 
primera visita la va fer l'any 1941; la segona, el 1948; la tercera, el 
1950, i la quarta, l'any 1954.
 La cinquena la va fer Antonio Ferreira Gámez, bisbe de 
Porto, l'any 1962.
 El 1971, José María García Lahiguera.
 El 1978, Jesús Pla Gandía.
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 El bisbe Emilio Lissón Chávez, amb els feligresos a l'entrada de l'església.
21 de febrer de 1950. Aquest mateix prelat va ser qui va ordenar sacerdot el 
nostre capellà emèrit mossén Ricardo Benedito Beltrán. 

 El bisbe de Lima, amb les autoritats. 21 de febrer de 1950.
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1- Benvinguda de la parròquia al bisbe de Porto. 20 de gener de 1962.
2- El bisbe davant de l'altar major. 20 de gener de 1962.
3- Antonio Ferreira pregant davant de l'altar. 20 de gener de 1962.
4- Visita a l’escola de les religioses terciàries caputxines. 21 de gener de 1962.
5- Visita a la classe de la Immaculada al col·legi. 21 de gener de 1962.
6-El prelat amb els alumnes del Patronat. 21 de gener de 1962.
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7- Anant cap a les escoles nacionals. 21 de gener de 1962.
8- Recepció a les escoles nacionals. 21 de gener de 1962.
9- Eixida. 21 de gener de 1962.
10- Missa de la confirmació. 21 de gener de 1962.
11- Benedicció final i comiat. 21 de gener de 1962.
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MiSSionS

Sota un conjunt d'esdeveniments, prèviament programats i dirigits 
per sacerdots missioners, se celebrava cada deu anys, coincidint 
amb el novenari del Crist, la Santa Missió. Aquest programa anava 
adreçat a tothom, des dels infants fins a les persones més grans i 
impedides. 
 La primera missió es va celebrar del dia 21 al 28 de gener 
de 1945, a l’època en què era rector d'Albalat Rafael Bordería, i la 
van impartir els pares Rafael, de Rafelbunyol, Gabriel, de Praga i el 
cèlebre pare Salvador. Aquesta missió va acabar amb la processó 
extraordinària del Santíssim Crist de les Campanes, que va recórrer 
els carrers d'Albalat seguint l'itinerari general.
 Del 27 de gener al 6 de febrer de 1955, es va celebrar la 
segona missió, a l’època en què era rector Salvador Perales Cleries, 
i la van dirigir els pares jesuïtes Ernesto Casanova Gasca, Luis Cor-
tés i Francisco D'Otázua. Dins de l'anecdotari d’aquestes missions, 
cal esmentar la visita sorpresa de monsenyor Jacinto Argaya, bisbe 
auxiliar i vicari general, el 31 de gener de 1955. En aquesta missió es 
van fer conferències per als joves als dos cines de la localitat i va 
acabar amb la celebració de la processó extraordinària del Santís-
sim Crist de les Campanes.
 La tercera i última tingué lloc del 3 al 14 de febrer de 1965, 
en què era rector Salvador Perales, i la van dirigir els pares clare-
tians Ángel Sarries i Francisco Martínez, el pare Paco, gran orador 
sagrat, que recordem entranyablement pel seu do de gents i de co-
municació amb els infants. Va ser professor del col·legi dels pares 
claretians de Xàtiva fins que va morir, fa uns quants anys.
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 Missió de l’any 1945.  “El jueves se hizo la gran fiesta de los niños.
 Una misa con cánticos y comunión general a la que asistieron todos los niños. Por la tarde solemne 
procesión de los niños con muchísimas anditas. Presidía un grupo de niños bien vestidos que representaban 
las autoridades y cerraba la banda de música.
 Terminó la procesión en la plaza que estaba abarrotada de gente, y hablándoles el Padre Salvador 
desde el balcón de la casa abadía”.  (Part de la crònica de la missió de l’any 1945)
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 Visita d'agraïment dels feligresos als pares missioners al Palau Ducal de 
Gandia, seu dels jesuïtes. 1955. 

 Pares missioners al jardí de la casa abadia. Any 1955.

 Processó del Santíssim Crist en la missió del 1955, en passar pel carrer de la 
Torreta.
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 Missió infantil. Any 1965. 

 Ídem, en passar pel carrer del Crist. Any 1965.

 Ídem, a la plaça. Any 1965.
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 Peiró commemoratiu de la missió del 1945.

 Programa d'actes de la missió del 1945.
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DoMUnD

El Domund és una cavalcada infantil organitzada per la parròquia 
amb la finalitat de recaptar almoines per a les missions del Tercer 
Món.
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 Vidrioles petitòries que portaven els xiquets
ex professo per a aquesta cavalcada.

 Xiquets preparats per a la cavalcada del Domund 
al claustre del col·legi. Foto dels anys cinquanta. 
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