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Aquell 18 de setembre passat, en la foscor de la nit, a 

ran de la tempesta que arruixà l`esplanada de Les 

Siges, les nobles pedres del seu mur o muralla de 

tramuntana patiren una gran solsida. I entre les 

pedres, el nostres sentiments de ràbia i nostàlgia ens 

feren cridar a comboyar-nos per a que es restaurara, 

ab trellat, el nostre benvolgut monument. 

Han segut dies de preocupació. Moltes persones 

s`han esforçat per buscar una solució al problema. 

Cadascuna des del seu àmbit. I aixó ha donat resultats. 

Encara no han passat uns vint dies, i ya sembla que 

tindrem un bon final. 

Per fi, esta volta sí, l´Ajuntament de Valéncia, s´ho ha 

pres a la valenta, i de cap i volta ha decidit fer-se càrrec 

de les obres de reconstrucció, ab la cooperació de 

l`ajuntament de Burjassot i de la Generalitat 

Valenciana. 

Ha posat els diners, uns 228.000 euros de pressupost, 

i ha nomenat a uns excel·lents professionals que es 

faran càrrec de les obres. 

Segons les noticies donades per la premsa, el Sr. Javier 

Benlloc Marco, arquitecte i catedràtic, portarà la 

direcció tècnica de les obres; el Sr. Santiago Tormo 

Esteve, ingenier de materials i ingenier de l`edificació, 

actuarà com Arquitecte Tècnic; el Sr. Miguel Vicente 

Gabarda serà l`arqueòleg, així com atres tècnics en 

fotogrametria, geodèsia i cartografia, i l`empresa 

valenciana de reconstrucció que, ni més ni manco, és 

“Estudio Métodos de la Restauración, S.L. (EMR)” 

empresa especializada en la restauració i rehabilitació 

d`edificis. 



També, fa goig vore com diverses entitats i 

associacions cíviques i culturals burjassoteres s`han 

preocupat per l`estat actual i futur de Les Siges. 

Gràcies a tots. Està clar que no som meninfots. Ab 

trellat, pensem que, donades les circumstàncies 

actuals, ara és prioritària la reconstrucció del mur 

enfonsat, ab les tècniques i solucions coherents. 

Hui, dilluns, 15 d´octubre, estava previst 

l`escomençament de les obres de restauració. Peró 

sembla que, per raons tècniques s´han hagut 

d`ajornar. No obstant, estem en un moment històric 

per a Burjassot, per a València, i per a tota la 

Comunitat Valenciana. 

Ausades que, clar i ras, tenim motius d`estar 

esperançats. 

 ¿Per fi, eixirà el sol?. 
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