
Des de les associacions de veïns i veïnes de Benifaraig, Poble Nou i Borbotó, afectades per                
les actuacions que està preparant la Diputació de València en la carretera CV-315, en el seu                
tram entre València i Montcada (camí de Montcada), amb el suport del col·lectiu Per l’Horta,               
volem expressar la nostra opinió sobre el projecte.  

1. El conegut com a “Estudios previos de mejora de seguridad vial y fomento de la               
intermodalidad de la carretera CV-315. Tramo: València a Moncada” s’ha          
desenvolupat d’esquena a la ciutadania i, en particular, al veïnat d’aquests pobles,            
sense escoltar les nostres preocupacions i necessitats. No se’ns ha informat de les             
solucions que proposa l’estudi, les raons que subjauen a les decisions preses i les              
seues implicacions i possibles alternatives, ni tampoc ens han contestat a les            
al·legacions presentades en juny de 2021. Encara que l’actuació es presenta com un             
“projecte preliminar” per part de Diputació i, per tant, obert a la participació             
ciutadana, el fet és que ja s’estan expropiant terrenys per a l’execució d’una rotonda              
al nord del nucli de Benifaraig i la pretensió que ens arriba és la d’executar les obres                 
amb urgència. 

2. Respecte a la rotonda, els veïns de Benifaraig han demanat tota la vida una xicoteta               
davant del cementeri per a poder fer un canvi de sentit al final del poble. En aquest                 
punt hi ha espai de sobra perquè s'eixampla la carretera; de fet, la gent es refereix a                 
ella com “la rotonda del cementeri”. Va ser tota una sorpresa per al veïnat veure els                
plànols del projecte, ja que comprovàrem que s’anava a construir en l’accés al             
col·legi, expropiant horta i sense saber què passarà i quina seguretat tindran els             
vianants que passen diàriament per aquest encreuament. És important tindre en           
compte que aquest punt pot ser un dels més crítics del camí de Montcada, per on                
creuen centenars de xiquets fins a quatre voltes al dia acompanyats de familiars per              
accedir al col·legi. Per tot açò, el veïnat de Benifaraig està summament preocupat             
per la imminent execució d'una rotonda d’enormes dimensions en aquest          
encreuament tan sensible, sense conèixer si s’han estudiat possibles alternatives o           
per què no s’ha valorat fer-la davant del cementeri com s’ha reclamat des de fa anys. 

3. La prioritat absoluta de qualsevol mena d’actuació en el camí de Montcada hauria de              
ser la pacificació del trànsit, de manera que la seguretat de les persones que viuen               
en les poblacions afectades se situe per damunt de la suposada necessitat            
d’incrementar la fluïdesa de la circulació de vehicles motoritzats. En aquest sentit, la             
inclusió en el projecte de diferents rotondes pareix més pensada per a afavorir el              
trànsit dels cotxes que per a garantir el pas segur de vianants i, en especial, dels                
escolars. Amb una via pacificada amb un trànsit amb velocitat adaptada al caràcter             
urbà d’alguns trams de la CV-315, no es contemplaria la col·locació de murs             
protectors com l’instal·lat fa uns mesos al nucli de Benifaraig, la retirada del qual              
esperem que es realitze de seguida.  

4. El projecte hauria de fer una aposta decidida per la mobilitat sostenible (a peu, en               
bicicleta) i per la protecció d’un entorn summament fràgil com és l’horta, d’acord amb              
la declaració d'emergència climàtica, presentada pel Consell en setembre de 2019, i            
la Llei 5/2018 de l’Horta de València. La manera de combinar mobilitat sostenible             
(entre les poblacions afectades i entre aquestes i València) i protecció de l’horta             
passaria per la utilització preferent de camins ja existents, reservant-los per a usos             
agraris i el pas de vianants i ciclistes. La construcció de noves infraestructures a              
costa de l’horta hauria de ser sempre l’última opció. 

 



D’acord amb els punts anteriors, demanem la paralització del projecte, inclosa la            
ja aprovada rotonda nord de Benifaraig, la construcció de la qual condicionaria la             
totalitat de les actuacions en el camí de Montcada, i l’obertura d’un procés             
autèntic de participació ciutadana en la qual es plantegen les demandes del            
veïnat i s’estudien diferents alternatives.  

 
 


