
 

 

[Dossier, proposta d’acte, previa comunicació oficial, amb 
trenta dies d’antelació, a la Delegació de Govern] 

 
info@coordinadorarepublicana.org 

tel 650 537 213 

Acte d’afirmació republicana i 
d’abstersió de l’enclavament 
"Les Alquerietes" (Sagunt),  

lloc on es va produir el 
pronunciament militar contra  
la I República i es va restaurar 

la monarquia borbònica. 
[...amb l’acord de suport per unanimitat de la Junta de 

Govern de l’Ajuntament de Sagunt de 9 de març del 2018] 
 
 

Sagunt 
[creuament de les carreteres N-234, N-340, A-23 i V-23] 

Diumenge 13 de maig 2018, a les 12:00 



 

ELS FETS HISTÒRICS 
Antecedents 
Colp d'estat de Pavía. 

El 3 de gener de 1874, durant la Primera República, es va produir el 
colp d'estat que va estar encapçalat pel general Manuel Pavía, capità 
general de Castella la Nova la jurisdicció de la qual incloïa Madrid. Va 
consistir en l'ocupació de l'edifici del Congrés dels Diputats per 
guàrdies civils i soldats que van desallotjar del mateix als diputats 
quan s'estava procedint a la votació d'un nou president del Poder 
Executiu de la República en substitució d'Emilio Castelar que acabava 
de perdre la moció de censura presentada per Francisco Pi i Margall, 
Estanislao Figueras i Nicolás Salmerón, líders del sector del Partit 
Republicà Federal oposat a la política «fora de l'òrbita republicana» 
del republicà federal dretà Castelar. Precisament l'objectiu del colp 
era impedir que Castelar fóra desallotjat del govern, encara que com 
aquest després del colp no va acceptar seguir en el poder per mitjans 
antidemocràtics, el general Pavía va haver de reunir als partits 
contraris a la república federal que van decidir posar al capdavant del 
govern nacional que promovia Pavía al líder del conservador Partit 
Constitucional, el general Francisco Serrano. Així es va iniciar la 
segona etapa de la República que se sol denominar «República 
Unitària» o «Dictadura de Serrano». 
 

 



 

Pronunciament de Sagunt 
 

El pronunciament de Sagunt o pronunciament de Martínez Campos 
es va produir el 29 de desembre de 1874. Va suposar la restauració 
borbònica, la fi del Sexenni Democràtic (1868-1874) i de la Primera 
República Espanyola (1873-1874). Canovas del Castillo va acceptar 
sense cap escrúpol els fets i ser nomenat President del Consell de 
Ministres per a  organitzar la vinguda d’Alfons XII i assentar les bases 
de la restauració monàrquica amb la redacció de la Constitució de 
1876. 
 
 

 
 

 
ELS FETS 
 
  El 27 desembre de 1874, el General Martínez Campos que 

s’ensumava que anava a ser bandejat pel govern de Serrano, surt de 
Madrid cap a Sagunt, amb l’excusa que era requerit per botiflers 
borbònics valencians perquè es pronunciés. Ho va fer quan va rebre 
un telegrama amb el text ‘Taronges en condicions’, expressió en clau 
perquè dirigís el moviment. 

 Aquest mateix dia, el general de brigada Luis Dabán, cap de la brigada 
de Sogorb, va traslladar part de la seva tropa (dos batallons 
d'infanteria, diversos esquadrons i algunes peces d'artilleria, en total 
uns 1.800 homes) fins a Sagunt. 

 En la matinada del 29 de desembre, Martínez Campos es posa al 
capdavant de la brigada i, amb els soldats formant un quadre en un 



 

lloc anomenat "Les Alquerietes", prop de Sagunt, on s'inicia la 
carretera Sagunt-Burgos, Martínez Campos arengà a la tropa, 
mostrant la necessitat d'efectuar la restauració borbònica en la 
persona del príncep Alfons, fill d'Isabel II com Alfons XII, Rei d'Espanya 
i les Índies. Alfons havia heretat els drets de successió de la Corona 
d'Espanya, en abdicar Isabel II en l'exili (1870). La seua arenga va 
acabar amb el crit de Visca Don Alfons XII rei d'Espanya.  
Finalitzat el pronunciament, les tropes es dirigiren a València. 
 

Aquest mateix dia, a primeres hores de la vesprada, el general 
Jovellar, cap de l'exèrcit del centre, va escriure un telegrama al 
Ministeri de Guerra, indicant que s'unia al pronunciament. 
En tenir notícia de l'alçament els generals Comte de Xest, Reyna, 
Gasset, San Román, Quesada, Macías, Larrocha i Moltó, reunits a 
casa del primer el mateix dia 29, van acordar secundar el moviment.   
Al dia següent, el matí del 30 de desembre, el general Fernando 
Primo de Rivera, capità general de Madrid, va acceptar el 
pronunciament. 
 

El govern, en aquests moments en mans del general Serrano com a 
Ministre de la Guerra després del cop d'estat del general Pavía al 
gener de 1874 es va oposar al pronunciament. En presentar-se el 
general Primo de Rivera en el Consell de Ministres convocat per 
analitzar la situació, va mostrar l'adhesió de la tropa de Madrid, els 
ministres van protestar i es van retirar, quedant el general Primo de 
Rivera encarregat de tots els poders. 
Primo de Rivera constituí un govern provisional el 31 de desembre de 
1874 sota la direcció de Cánovas, qui decreta la restauració de la 
monarquia, posant fi de la Primera República Espanyola (1873-1874). 
 

 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC EN L’ACTUALITAT 
 

L’enclavament de “Les Alquerietes” pràcticament ha desaparegut i en el 
lloc on es va fer el pronunciament borbònic hi ha un nus de carreteres:  
creuament de les N-234, N-340, A-23 i V-23. Ara, en el lloc exacte,  existeix 
una glorieta i en el seu centre, una moderna escultura que semblen unes 
fitxes de dominó caiguen, que ens recorda el lloc de l’alçament.  
La glorieta està rodejada per una Via de Servei (camí de Llíria) que duu a 
l’antiga N-234 i  per la carretera V-23 que ens duu al port de Sagunt. 
 



 

  
 
 

 
 



 

COM ARRIBAR DES DE SAGUNT 
Si ens situem al final del carrer València de Sagunt, on està la glorieta que 
enllaça amb la N-340 i al final de l’aparcament de cotxes de l’estació del 
tren, la distància fins a l’enclavament on està l’escultura que ens recorda 
el fet històric, és de 1,6 Km. Distància que recorreguda en cotxe és d’un 
minut i caminant d’uns quinze minuts. 
 

 
 
Una vegada en la N-340, cal eixir pel desviament que ens porta a la via de 
servei (que porta a l’antiga N-234 cap a Terol)  i a la V-23 (que porta al 
Port de Sagunt), com s’ha descrit en la pàgina anterior. 
 
 

 
 



 

 

 

 



 

PROPOSTA D’ACTE REPUBLICÀ 
La Coordinadora del País Valencià per la República (CPVR), www.coordinadorarepublicana.org 
en aquesta segona etapa, duu una acció política decidida per assolir-la. Va decidir en la darrera 
reunió fer un acte d’afirmació republicana, d’àmbit de País Valencià, amb regidors i diputats 
republicans, sense distinció d’ideologies demòcrates i NO PARTIDARI, per a mitjans de maig en 
un lloc emblemàtic i/o històric. Amb parlaments i, si s’escau, amb pícnic i actuacions musicals. 
El dia i lloc  escollit pel fet històric  és el descrit en les pàgines anteriors:  
 

Acte d’afirmació republicana i d’abstersió de l’enclavament "Les Alquerietes" (Sagunt), lloc on es va 
produir el pronunciament militar contra la I República i es va restaurar la monarquia borbònica. 

SAGUNT· Diumenge 13 de maig 2018, a les 12:00 
 

Investigat in situ el lloc, es comprova (veure imatges) que: 
1. Hi ha un accés senzill a un minut en cotxe o quinze minuts caminant, 

des de l’estació del tren de Sagunt. 
2. Hi ha tres solars accessibles: el propi on està ubicat l’escultura i és on 

es faria l’acte i dos mes adlàters que poden ser utilitzats per aparcar 
els vehicles. El accés al solar de l’escultura i a un altre es fa per la via 
de servei. L’accés a l’altre solar, més gran i al nord, es fa pel 
desviament de la V-23.  

3. La glorieta dóna possibilitats de fer l’acte, des d’uns mínims per fer 
uns parlaments, fins, si s’escau, un pícnic i actuació musical.  

4. Caldria contractar amb el Levante-EMV i la SER un anunci de l’acte 
amb un reportatge del fet històric (article de Civera i/o Girona) i la 
publicació de la notícia o entrevista amb  els participants. 

5.  Convoca la CPVR i regidors i diputats i s’adherixen entitats. Si cal un 
CIF seria de l’ACR Constantí Llombart o el de la Fundació Constantí 
Llombart.  www.constantillombart.org  
 

 
 

Tan el desviament a la V-23 com la mateixa via de servei són vials amb 
poca circulació. 



 

 

ACCÉS DES DE LA VIA DE SERVEI. Entrada i eixida des de la 
‘via de servei’ a l’enclavament on es proposa  fer l’acte, 
vessant nord.  
 

 
 
 
 
 
ACCÉS DES DEL DESVIAMENT A LA V-23. Entrada i eixida 
des de la V-23, carretera que va al Port de Sagunt, al solar 
que suggerim per aparcar vehicles. 

 
 



 

 
 
 

 
 

 



 

SUPORT DE L’EXCM. AJUNTAMENT DE SAGUNT 
La Junta de Govern de l’Excm. Ajuntament de Sagunt de 9 de març del 2018 va 
aprovar per unanimitat el següent acord de suport a l’acte de la CPVR: 

 



  


