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ZONA F. RAVAL DE SANTA TERESA 
 
F-1. Pont Vell 
F-2. Plaça del Pont 
F-3. Carrer de Camille Flammarion 
F-4. Caserna de Cavalleria 
F-5. Carrer Major del Pla 
F-6. Casa de pisos, carrer Major del Pla, núm. 38 
F-7. Carrer de Sant Antoni 
F-8. Passeig del Xilindró 
F-9. Convent de franciscans de Sant Josep 
F-10. Creu de terme del camí d'Oriola 
F-11. Carrer de Santa Anna 
 
Zona F. Raval de Santa Teresa. [p. 1545] 
 
 
ZONA F. RAVAL DE SANTA TERESA 
 
Aquest raval és conegut a Elx amb el nom popular de "El 
Pla", topònim que fa referència al Pla de Sant Josep, 
partida rural que comprenia aquests terrenys. Ibarra 
opinava que el nom més correcte era el de Raval de Santa 
Teresa, tenint en compte la seua fundació. Així 
l'anomenen també Ramos i Gozàlvez. Es tracta d'un 
eixample de la ciutat en el marge dret de la rambla del 
Vinalopó, que començà a configurar-se amb la creació del 
convent de Sant Josep i que s'acabà d'Urbanitzar a finals 
del segle XVIII. Durant tota l'Edat Mitjana, la vessant de la 
Rambla des del convent de Sant Josep fins a la serra, va 
ser una frondosa pinada, les excel·lències de la qual lloa 
Ibarra i els periòdics del primer quart de segle.  
Per a Gozàlvez, el naixement d'aquest raval començà a 
projectar-se a partir del 1689 i dos foren els motius 
principals que l'originaren, tot i botant la Rambla: l'alt 
preu dels horts de palmeres que rodejaven la ciutat vella, 
d'una gran rendibilitat agrícola, i el continu augment de 
població que féu que el Consell anunciara el 1673 la 
construcció d'un pont. La creació del barri també es 
veuria afavorida per la construcció d' un nou i ric convent 
de Franciscans. Segons Gozàlvez, la Urbanització del Pla 
no començà enfront del Pont Vell (que aleshores encara 
no estava construït i per on tampoc devien creuar la 
rambla) sinó més cap al sud entre el carrer de Sant Antoni 
(del Forn del Pla) i el Convent de Franciscans. 
Gran importància degué tenir per al traçat dels dos carrers 
originals (el de Sant Josep i el de Santa Anna) l'existència 
del camí d'Oriola. El camí d'Oriola eixia des de la porta 
de Guardamar cap al sud; anava pels futurs carrer del 
Carme, plaça de les Barques, Baixada al Pont, Porta 
d'Oriola; travessava la Rambla i pel carrer de Santa Anna 
i vora el convent de Franciscans eixia de la població la 
Vereda d'Oriola, que actualment en terme d'Elx és 
l'anomenada carretera de Matola, però que a Crevillent és 
encara el Camí Vell d'Oriola. Aquesta vereda reial era 
d'una gran amplària (com encara es pot veure en molts 
trossos) i és una gran llàstima que s'haja anat perdent per 
l'apropiació indeguda d'una gran quantitat de terres per 
part dels veïns, al davant de la desídia de les instàncies 
oficials. 
La zona més antiga del Raval de Santa Teresa són els 
carrers de l'Aljub, de Samsó i de Polo, a més dels de 
Santa Anna i Sant Josep. Aquests carrerets tenen un traçat 

anàrquic i retorçut que fa a Gozàlvez datar-los abans del 
1731, formaven un conjunt d'arquitectures populars 
d'algeps de gran interés. Totes les cases, tanmateix, estan 
fora d'ordenació i en un estat de paulatina degradació i 
abandó, que ja semblen irreversibles. La part entre 
aquests carrers i el carrer Major del Pla es va consolidar 
entre els anys 1731 i 1849, segons Gozàlvez. En tota la 
part al nord del carrer de Sant Antoni, el traçat ortogonal 
de tots els carrers indica ja una Urbanització prèviament 
planejada. Aquesta part del barri  fou feta el 1740 en 
terres d'un únic propietari (el Marqués d'Elx), cosa que 
explicaria la regularitat i unitat del traçat dels carrers. 
Al Raval de Santa Teresa hi van haver algunes cases 
burgeses del s. XVIII, encara que en menor quantitat que a 
la Vila i al barri del Salvador. En general, la tipologia de 
casa era més pròxima a la del Raval de Sant Joan, però 
adaptada a un parcel·lari molt més modern: acabats 
d'algeps, terrats plans, una o dues plantes, etc. 
Actualment, encara que molt deteriorades, hi ha exemples 
d'arquitectura popular molt interessants, i racons d'una 
gran categoria Urbana, veritables fòssils, com els carrers 
de Samsó i de l'Aljub. Aquí estan els pocs carrers 
inclinats d'Elx. La seua Urbanització i asfaltat, amb els 
consegüents canvis de rasants, també afectà en gran 
mesura la integritat del barri. 
 
TOPONÍMIA 
 
El 1931 se li va canviar, si més no, el nom a tres carrers 
del Raval de Santa Teresa: el carrer de Sant Pasqual se li 
posà d'Àngel Guimerà; el de Sant Josep se'l dedicaren a 
Rosa Luxemburg; i el de Santa Teresa es quedà en carrer 
de Teresa d'Àvila. Aquesta santa fou sempre molt 
respectada pel pensament anticlerical, per la seua gran 
figura humana i la seua important obra literària. És curiós. 
També el carrer de la Sénia tingué els seus més i menys. 
Abans de la guerra fou de Felip II, i sota el franquisme va 
ser del general Moscardó, fins el 1979, quan l'Ajuntament 
reconegué oficialment el nom encara viu a nivell popular. 
Fou un encert. 
 
CRONOLOGIA 
 
1689 
Segons Gozàlvez, són d'aquest any les primeres 
sol·licituds aprovades pel Consell per a fer cases en els 
terrenys del "Realengo del Pla", on s'originaria el Raval 
de Santa Teresa. 
1740 
Ibarra diu que el Raval de Santa Teresa és d'aquest any. 
Ramos dóna com a iniciativa del Duc d'Arcos, Marqués 
d'Elx, la iniciativa d'establir llocs per a edificar cases "a 
l'altre costat del pont", "en veure l'increment i extensió de 
la Vila". Segons Gozàlvez es féu el planejament del barri 
del Pla en terrenys del Duc. 
1749 
Començà l'edificació al voltant de la plaça del Pont, on ja 
es feia una part del mercat. 
1761 
Aquest any, i segons Gozàlvez, apareixen ja els carrers 
següents: de la Fonda (potser el de Santa Anna), de Sant 
Josep, de Sant Antoni, el carrer Major, el carrer d'Asp, el 
de la Verònica i la plaça del Pont. Mancava completar els 
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carrers de la Sénia, de Santa Teresa i dels Gitanos, cosa 
que aniria fent-se encara durant el segle XVIII.  
1923 
Segons Nueva Illice , aquest any es va desbordar la 
vessant de la Torre, i va inundar el nou barri de l'Asil i el 
Raval de Santa Teresa. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
GOZÀLVEZ, V.: La ciudad..., p. 37, 63 i 65-66. 
IBARRA, P.: Para Historia..., p. 70. 
Nueva Illice, núm. 583, 4-11-1923. 
RAMOS, A.: Historia..., p. 467. 
Revistes Festa d'Elig, esp. el número de el 1957 on hi ha 
un gravat colorejat, amb una vista general d'Elx, des del 
Pont dels Gitanos i una altra des del Pont Nou. 
 
Plànol del Raval de Santa Teresa; fragment de Topografia 
, o ichonografia..., per Porras. Finals del segle XVIII. [p. 
1549] 
 
Plànol del Raval de Santa Teresa. Fragment del Plano 
geométrico..., del 1849, per Josep Gonzàlez. A l'extrem 
sud s'observa un hort totalment edificat en l'actualitat. Al 
final del carrer Major del Pla està la Caserna de 
Cavalleria que degué ésser un magnífic edifici neoclàssic. 
[p. 1550] 
 
Plànol del Raval de Santa Teresa; fragment d'Elx del 
Regne, copiat per A. Costa, Madrid, 1859. [p. 1551] 
 
El Raval de Santa Teresa segons el plànol Elx del Regne, 
de Coello (Madrid, 1859). Es pot veure que encara no 
estava feta la carretera de Crevillent i la Caserna de 
Cavalleria estava enmig del camp. El convent de 
Franciscans està al sud, fora de la fotografia. [p. 1552] 
 
Evolució del Raval de Santa Teresa, segons Gozàlvez. 
Llegenda: 

7. Ajuntament  de la Vila. 
[...] 
13. Convent de Sant Josep. 
14. Caserna de Cavalleria. 

GOZÀLVEZ, V.: La ciudad..., fig. 3, p. 25. [p. 1553] 
 
El Raval de Santa Teresa segons el fotoplànol de el 1952. 
A l'esquerra estan la Caserna de Cavalleria i el Passeig de 
Germanies. Dalt, les primeres illes de l'eixample del Pont 
Nou. [p. 1554, inf.] 
 
Parcel·lari del Raval de Santa Teresa devers el 1974, 
segons el Ministeri d'Hisenda. És destacable la regularitat 
de les parsel·les centrals. [p. 1554, sup.] 
 
Raval de Santa Teresa, parcel·lari de la zona nord, devers 
el 1974. Pot observar-se la divisió en propietats molt 
regularitzada, excepte en la part més pròxima a la 
Rambla. AME, NO i SP, parcel·lari d'Hisenda; original a 
E: 1/1.000. [p. 1555] 
 
Raval de Santa Teresa, parcel·lari de la zona central, al 
voltant del carrer Major del Pla, devers el 1974. La 
quadrícula del segle XVIII no s'interromp en la part central 

i conforma un dels Urbanismes de més interés del centre 
històric d'Elx. AME, NO i SP, parcel·lari d'Hisenda; 
original a E: 1/1.000. [p. 1556] 
 
Raval de Santa Teresa, parcel·lari de la zona sud, 
immediata al convent de Sant Josep i a la plaça dels Reis 
Catòlics, devers el 1974. Aquesta és la part més antiga del 
barri i la que té un Urbanisme més tortuós. AME, NO i 
SP, parcel·lari d'Hisenda; original a E: 1/1.000. [p. 1557] 
 
Raval de Santa Teresa, pintat de negre, entre el riu i els 
eixamples del Pla de Sant Josep. Al sud del barri està 
l'allargassada plaça dels Reis Catòlics i el convent de Sant 
Josep. A l'oest està el "Quartell Vell", on hi hagué la 
Caserna de Cavalleria. AME, NO i SP, vol a E: 1/5.000. 
[p. 1558] 
 
Al Raval de Santa Teresa segons un fotoplànol devers el 
1975. Es pot veure el bon enllaç dels eixamples del Pont 
Nou i de l'Asil amb la trama del segle XVIII. Enllaçant 
aquest raval amb el nou poble, pel costat de ponent, estan 
la Caserna de Cavalleria (amb les grans torres ja 
construïdes en la fotografia) i el passeig de les Germanies, 
amb les Escoles Graduades. [p. 1559] 
 
El Raval de Santa Teresa, segons Laborde. A la dreta s'hi 
veu la Caserna de Cavalleria destacant sobre el conjunt. 
Fragment de la "Vista d'Elx..." del 1794-1797. [p. 1560] 
 
Dones en la font i bàssil que hi havia en l'entrada del Pont 
Vell. Al fons, les espatlles del carrer de Santa Anna. 
Fotografia del primer quart del segle XX. [p. 1561] 
 
 
F-1 
DENOMINACIÓ:  PONT VELL (PONT DE SANTA TERESA) 
EMPLAÇAMENT: Continuació dels carrers de la Porta 
d'Oriola i Major del Pla 
AUTOR: El projecte definitiu fou de Pere Fernàndez, 
arquitecte. Fou el pedrapiquer Pere Irles 
ÈPOCA: 1705-1756 
 
UTILITZACIÓ 
 
 Pas de persones i de vehicles en les dues direccions. 
 
DADES JURÍDIQUES 
 
En un projecte de reparació de el 1961 fet pel Ministeri 
d'Obres Públiques, apareixia referit com que el Pont Vell 
pertanyia a la "travessia per Elx de la N-340 de Càdis a 
Gibraltar a Barcelona; tram de Múrcia a Alacant i 
València, Km 59'4". La competència d'aquest pont, per 
tant, deu ser del MOPU. No oblidem que la carretera 
d'Alacant a Crevillent per l'Alt de les Talaies, que foradà 
per llevant la Corredora i per ponent la plaça de Baix, 
doblava pel camí de l'hort de Gil i travessava la Rambla 
per aquest pont, no pel Pont Nou. Construcció inclosa 
dins el Catàleg Municipal d'Edificis Protegibles de el 
1982, amb el núm. D-54. 
 
DESCRIPCIÓ 
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És aquest un pont de dos ulls, cadascun dels quals és un 
arc ogival, molt poc apuntat. Entre els dos arcs hi ha un 
pronunciat tallamar (en angle de 90º en planta) que arriba 
com un prisma de base triangular fins a la sola del pont. 
En aquesta altura, el tallamar es converteix en dos 
casilicis, també de planta triangular, que alberguen les 
imatges de la Mare de Déu de l'Assumpció i de Sant 
Agatàngel. La sola del pont està remarcada i s'amplia amb 
mènsules laterals, sobre les quals vola un cos de pedra 
que és la base de la barana. Tota l'obra és de carreus de 
pedra picada. Als peus de cada casilici hi ha una làpida de 
marbre negre on s'explica la construcció del pont. 
 
CONTEXT 
 
El Pont Vell està situat al nord del Raval de Sant Joan, 
entre aquest i la Vila Murada. Fou el primer pont d'Elx i 
unia Vila i Raval amb el Pla. Abans de fer-se aquest pont, 
la gent baixava per la Costa de Bonús i travessava la 
Rambla per un pont de fusta de reduïdes dimensions, que 
estaria en la part més fonda del riu i que es devien 
emportar les torrentades. Pel Pont Vell passa la carretera 
nacional N-340. La seua imatge Urbana era d'una gran 
bellesa, amb horts de palmeres als dos costats, encerclant 
la Vila i els ravals d'Elx. Tot aquest paisatge s'ha degradat 
els darrers anys amb la construcció d'alts edificis i la 
desafortunada forma de canalitzar la Rambla, que ha 
significat la mutilació d'una gran part de la fàbrica del 
pont. 
 
TIPOLOGIA 
 
El Pont Vell segueix una tipologia arcaica per a l'època en 
que fou construït: està més a prop dels ponts gòtics que 
dels ponts del segle XVIII, que habitualment eren obres 
barroques, neoclàssiques o academicistes i preludiaven 
l'enginyeria del ferro. Als ponts gòtics volen remitir la 
pressència de les ogives i els grans paraments petris dels 
costats així com la inexistència de cornisa superior o la 
seua senzillesa quan n'hi ha. Aquest arcaisme 
possiblement estiguera originat (o possibilitat) per la 
vigència encara en aquells moments de tècniques de 
construcció antigues. La presència de l'arquitecte, prou 
tardana, pot ser que quedara reduïda a completar formes 
estructurals que ja li venien donades. Els casilicis, tant al 
projecte com a la realitat, ostenten una bigarrada 
decoració pròpia del darrer barroc. Al projecte original, la 
presència d'un frontó i d'unes columnes fan pensar més en 
l'academicisme que en el barroc. El pont amb sants als 
dos costats és usual en tot el barroc valencià (Alzira, 
València...), encara que poques voltes el casilici és de 
carreuada i tancat, com aquí. Usualment són templets 
oberts per les tres cares, amb coberta de teula ceràmica. 
Els casilicis del Pont Vell s'apropen més per la forma 
(encara que no per l'ubicació) a la fornícula de la Mare de 
Déu del pont de Múrcia. 
 
CRONOLOGIA 
 
1673 
El 22 de gener, el Consell acordà que "finalitzada l'obra 
de Santa Maria, es construiria un pont en la rambla de dita 
vila perquè còmodament puguen los veïns d'aquella anar 

al convent de religiosos descalços de Sant Josep i per a 
major utilitat i servei dels veïns". Altres notícies donen el 
1672 i parlen que "havent-se acabat el retaule i els 
ornaments de l'obra de Santa Maria...". 
1705 
El 2 de maig, el Duc d'Arcos posà la primera pedra del 
Pont Vell. Es van començar les obres, però es paralitzaren 
en aquest mateix any per motiu de la Guerra de Successió. 
1715 
Es van reanudar les obres. 
1751 
Abans d'acabar-lo, una riuada es va portar el pont. 
Després de la riuada el Consell acordà fer un pont "amb 
quatre o cinc palmeres, o les que siga menester, de les que 
les aigües han arrancat de l'hort del Marqués de Carrús, 
demanant-li permís i pagant-li el seu import". L'avinguda 
d'aigua fou tan forta que arribà a saltar per damunt l'ampit 
del pont. 
1752 
El pont provisional es féu sobre el que havia quedat de 
l'anell del pont antic. Aquest any es féu un nou projecte, 
obra de Pere Fernàndez, arquitecte murcià. Aquest 
projecte preveia dos ulls per al pont, en lloc de l'únic ull 
que abans tenia. Li ajudà en l'obra el pedrapiquer Pere 
Irles (Blai Irles, segos Ramos). Altres notícies donen el 
1754 per a la decisió de construir-li aquest segon ull al 
pont. 
1755 
El Consell acordà destinar el producte de la venda de 
l'herba de la sosa de el anterior per a "atendre les despeses 
de construcció del Pont de Santa Teresa, aleshores a 
mitjan fer", segons Ramos. Aquest any es féu l'ull i el 
tallamar (l'ull que estava ja fet era el de llevant, i el nou, 
el de ponent). Van posar una gran cadena en la part de 
llevant i es construiren les dues capelles. L'11 d'agost 
foren col·locades les dues imatges dels sants als casilicis. 
1756 
En setembre s'acabaren les obres. Al nínxol del nord 
estava la imatge de la Mare de Déu de l'Assumpció i al 
sud, la de Sant Agatàngel. Als peus dels sants es van 
posar dues làpides commemorant l'avinguda de el 1751 i 
la reparació i inauguració posterior. 
1793 
Una altra forta avinguda d'aigua arrancà la cadena i les 
dues soleres de pedra picada que tenien els ulls del pont. 
1820 
En Capítol del 7 de juliol es donà compte del 
descarnament dels afonaments del pont, que havia deixat 
el tallamar quasi en l'aire. Hom parlava de diversos 
clivells. Tement la ruïna, l'Ajuntament proposà que fóra 
reparat. 
1829 
Amb els terratrèmols d'aqueix any, el pont es quedà amb 
la cadena o solera d'un dels ulls arruinada. Els informes 
del mestre consideraven que la reparació era urgent, 
doncs una altra avinguda d'aigua podria derrocar tot el 
pont. A més, l'obra estava tota clivellada. 
1855 
Per tal d'evitar els molts suïcidis que hi havia, hom 
col·locà una barana de fusta. 
1889 
La barana de fusta dou substituïda per una altra de ferro, 
posada sobre un ampit de pedra. Del 30 de maig, diu 
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Ibarra, és la subhasta per a construir aquesta barana de 
ferro. 
1905 
Passava pel Pont Vell la línia del tren Xixarra. 
1907 
S'afonà la part del terraplé del pont més pròxima al Pla. 
L'obra no patí danys. Aquest esfondrament se li va 
atribuir a les filtracions  de l'aigua de l'Alcoraia que tenia 
un lloc de venda a la plaça del Pont. 
1923 
El 2 de gener Ibarra consigna un "atemptat sacríleg" que 
se li féu a la imatge de la Mare de Déu del Pont Vell. No 
explica en què consistí. 
1928 
A un article titulat "Un atemptat contra l'art", l'arquitecte 
Serrano i Peral protestava perquè el penell del remat del 
casilici de la Mare de Déu de l'Assumpció havia estat 
arrancat pel vent, així com el peu treballat; al seu lloc 
s'havia posat "una informe massa de cement com a base 
del penell, rodejat d'unes gracioses orelletes a manera de 
corona que completen la caricaturesca silueta". És aquest 
un curiós article, precisament perquè qui el signava 
dirigiria trenta-cinc anys després l'enderroc de l'important 
palau barroc del bisbe, mentre que en aquells moments 
feia constar la seua protesta "davant aquesta mutilació 
d'un dels nostres monuments, veritable exaltació del 
barroc i feliç llegat del segle XVIII". La revista, pulcra, 
s'unia a la protesta i esperava "de les autoritats que pel 
nom d'Elx corregiren l'atemptat al bon gust que 
s'assenyala". 
1956 
L'arquitecte municipal Serrano i Peral féu un "projecte de 
reconstrucció de les fornícules del pont de Santa Teresa", 
datat en desembre d'aquest any. 
1961 
En febrer, un enginyer d'obres públiques redactà a 
Alacant un "Projecte de reparació del Pont de la Mare de 
Déu sobre el riu Vinalopó, en la travessia d'Elx". Aquest 
projecte preveia l'ampliació del pont, volant la vorera i 
formigonant i armant la llosa. Revestia la part posterior de 
maçoneria nova i feia la pila de formigó també nova.  
De juny és un nou plànol que substituí l'anterior, signat 
per l'arquitecte Serrano i Peral. Aquest projecte, que es va 
dur a terme, era molt menys ambiciós que el d'obres 
públiques, però fou en canvi molt més respectuós amb 
l'obra original. 
1962 
L'arquitecte municipal féu un pressupost per als fanals del 
pont. 
 
NOTES CRÍTIQUES I DESCRIPTIVES 
 
"Per l'oest de la població passa un sòlid pont de dos ulls, 
tot de pedra picada i grandíssima elevació, en el centre del 
qual, sobre les baranes, s'alcen dues estàtues de sants de 
bona escultura. A l'altre costat del pont està el barri de 
Santa Teresa, al lloc denominat el Pla." 

PASCUAL MADOZ (1845-1850) 
 
 

 "En 1751 sobrevingué una inundació [...] es 
procedí a la reconstrucció de les obres i per a 
complementar-les es van fer dos triomfs en els tallamars 

de la pila, col·locant en els seus nínxols envidrats, tal i 
conforme avui es conserven, dues estàtues de pedra de 
tamany natural representant la d'aigües amunt la Mare de 
Déu de l'Assumpció i la d'aigües avall, Sant Agatàngel 
màrtir. 

JAVIER FUENTES I PONTE (1887) 
 
 

 "El Pont de la Mare de Déu està en un estat 
ruïnós  [...] els murs estan clevillats, les soleres no 
existeixen; la part coberta amb volta sembla que s'inclina 
[...] i tot fa presumir que es desprenga aviat [...]. 
 [...] fa aproximadament un any que el perill és 
major pel pas del tramvia a vapor i d'alguns trens de 
mercaderies i extraordinaris. L'Ajuntament deu consignar 
una suma per a començar les obres de reconstrucció fins 
que puga obligar-se a la companyia belga la seua total 
reconstrucció, si és que en prohibir-li el pas del tren pel 
Pont de la Mare de Déu no els convé més la construcció 
d'un altre en el lloc que enllaça la via enfront de l'hort de 
Gil." 

LA SEMANA (1905) 
 
 

 "La part del Pont Vell contigua al Pla s'ha afonat 
parcialment. S'ha prohibit la circulació de carruatges i al 
tramvia a vapor no se'l deixà passar fins que revisat el 
pont per persona experta declarà que no hi havia perill de 
nous desploms. Aquests danys han estat originats pel pas 
fins a dotze o catorze vegades al dia del tramvia, amb les 
consegüents trepidacions, i també al pas de les aigües de 
l'Alcoraia per l'interior dels terraplens del pont." 

LA SEMANA (1907)  
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
AME. Papers Curiosos de Pere Ibarra. Conté un plànol 
original, en colors, d'una gran qualitat formal. Aquest 
plànol està reproduït a Festa d'Elig, 1978, p. 77. 
AME, SP. Projecte de reparació dels anys 1956, 1961 i 
1962. 
ANÒNIM: "Los trabajos...". Conté fotos antigues. 
FUENTES, J.: Memoria..., p. 44, 47. 
GOZÀLVEZ, V.: La ciudad..., p. 63, 65, 72 i 73. 
IBARRA, P.: Elche..., p. 154, 166. 
IBARRA, P.: Historia..., p. 226. 
JAÉN, G.: Guia..., núm. 16. 
MADOZ, P.: Diccionario..., p. 329-330. 
Información, 11-8-1982, p. 12. Catàleg Municipal 
d'Edificis Protegibles. 
La Semana, núm. 2, 30-9-1905. 
La Semana, núm. 7, 17-2-1907. 
RAMOS, A.: Historia..., p. 537-539. 
RAMOS, A.: Palacio..., p. 79. 
RAMOS, A.: La industria..., p. 152. 
Revistes Festa d'Elig, esp. els números dels anys 1956 
(amb una foto antiga del pont, encara sense rodejar per 
edificis alts) i 1978 (amb una reproducció del plànol 
citat). 
SERRANO PERAL, A.: "Un atentado contra el arte", Elche, 
núm. 56, 19-8-1928. 
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Pont de Santa Teresa (Pont Vell), carrer de la Porta 
d'Oriola i carrer Major del Pla. Planta i alçat segons un 
plànol del 1752. AME, Papers Curiosos de Pere Ibarra; 
reproduït a la revista Festa d'Elig de el 1978, p. 77. [p. 
1568] 
 
Pont de Santa Teresa (Pont Vell). Planta, amb els 
moviments de terra necessaris per a l'obra. Part inferior 
del plànol del 1752. AME, Papers Curiosos de Pere 
Ibarra. [p. 1569] 
 
Pont de Santa Teresa (Pont Vell), vista des del sud. 
Fotografia devers el 1900. Encara estava l'hort de Gil. 
Reproduïda a la revista Levante, núm. 28, 25-11-1926 i al 
fullet Elche, grandes fiestas, 1924. [p. 1570, sup.] 
 
Pont de Santa Teresa (Pont Vell), vista des del sud. La 
canalització de la Rambla, feta sense cap criteri 
Urbanístic, ha amagat part de l'obra del pont. Hom pot 
comparar els edificis d'aquesta fotografia amb els de 
l'anterior, i també la palmera que hi ha just al costat de 
l'ull de l'esquerra. Fotografia del 1977. [p. 1570, inf.] 
 
Pont de Santa Teresa (Pont Vell), vista des del sud. L'hort 
de l'esquerra és el de Tombalobos i el de la dreta, el de 
Gil. Targeta postal datada el 1897. [p. 1571, sup.] 
 
Pont de Santa Teresa (Pont Vell), vista des del Pont Nou. 
A l'esquerra està l'hort de Gil, ja ocupat per les fàbriques; 
a la dreta, la part nord del Raval de Santa Teresa. El poble 
vivia d'esquena a la Rambla i aquest vessant no fou 
ocupat fins els anys 40. Fotografia del 26 de desembre del 
1926, reproduïda a Levante, núm. 31, 10-1-1927. [p. 
1571, inf.] 
 
Pont de Santa Teresa (Pont Vell), vista des del Pont Nou. 
La comparació amb la fotografia de el 1926 és inevitable. 
En ambdós casos pot servir com a punt de referència la 
torre de l'església de Sant Joan. Fotografia del 1977. [p. 
1572, sup.] 
 
Pont de Santa Teresa (Pont Vell), vista des del costat del 
nord. Fotografia del 1977. [p. 1572, inf.] 
 
Pont de Santa Teresa (Pont Vell). Detall del tallamar, 
sobre el qual estan els casilicis. Fotografia del 1977. [p. 
1573] 
 
Pont de Santa Teresa (Pont Vell). Casilici de la Mare de 
Déu de l'Assumpció, al nord. Fotografia del 1977. [p. 
1574, inf.] 
 
Pont de Santa Teresa (Pont Vell). Casilici de Sant 
Agatàngel, al sud. Fotografia del 1977. [p. 1574, sup.] 
 
Pont de Santa Teresa (Pont Vell). Vistes cap a ponent; al 
fons, la plaça del Pont i el carrer Major del Pla. En la 
dècada dels anys 50, alguns edificis –pocs– ja preludiaven 
la força de la renovació Urbana dels anys  60-70, com 
aquests de la plaça del Pont que ja trencaren tota la unitat 
i l'escala del conjunt, que degué ésser molt bell. 
Fotografies de el 1965, [p. 1575] 
 

F-2 
DENOMINACIÓ:  PLAÇA DEL PONT 
 
DESCRIPCIÓ 
 
És aquesta una interessant replaceta que s'obri enfront del 
Pont Vell, en el marge dret, i que fa d'enllaç entre el pont i 
el carrer Major del Pla. El seu orige està en el segle XVIII, 
quan es planejà com a tal el barri de Santa Teresa. 
Actualment està molt degradada. Hi ha prevista des dels 
anys 60 una gran elevació d'altures amb la destrucció 
consegüent de les edificacions existents, que han anat 
desapareixent des de el 1977 ençà. Normalment eren 
cases de dues plantes, amb ornaments modernistes i en 
algun cas, edificis amb reixes i balcons de ferro forjat. 
Actualment hi ha un quiosc de premsa i unes quantes 
jacarandes. El fet de tenir tres calçades longitudinals li 
lleva tot l'espai que podria ser per a les persones i se'l 
dóna als automòbils. La seua inclinació, molt 
pronunciada, i sense cap plataforma horitzontal, també li 
lleva possibilitat d'ús.  
El 1749, el Consell d'Elx disposà que l'espart i demés 
obres de Crevillent, així com el carbó i l'herba d'Oriola, es 
vengueren en endavant en la plaça del Pont. Gozàlvez 
suposa que l'establiment aquí d'una part del mercat 
implicà l'edificació dels seus voltants. Aquí estigué una de 
les fonts d'aigua dolça de l'Alcoraia, instal·lada el 1901. 
El 1924, un regidor proposà a la Corporació que li 
notificara als propietaris de l'Alcoraia que devien 
traslladar la font de la plaça d'Anselm Clavé al costat de 
la font pública que hi havia. 
 
TOPONÍMIA 
 
Aquesta plaça s'anomenà del Pont, i també de Santa 
Teresa. Actualment està dedicada a Josep Anselm Clavé i 
Camps (Barcelona 1824-1874), músic, poeta i polític. Fou 
militant del partit federal i membre de la Junta 
Revolucionaria. Fundador a l'Estat Espanyol de les 
societats corals populars: per tal "d'elevar la cultura dels 
obrers mitjançant la música i el cant" el 1845 organitzà 
l'agrupació coral "L'Aurora", anomenada des del 1857, 
"Euterpe". Aviat s'estengueren pel Principat de Catalunya 
i pel País Valencià nombroses "societats euterpenses", 
orige dels "Coro Clavé". 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
GEC, vol. V, p. 227. Sobre Clavé. 
GOZÀLVEZ, V.: La ciudad..., p. 66, 127. 
Renovación, núm. 6, 9-3-1924. 
RAMOS, A.: Historia..., p. 600. 
 
Casa de planta baixa i pis, plaça del Pont i carrer de 
Camille Flammarion. Edifici de gust modernista derrocat 
el 1979. Fotografia del 1977. [p. 1577] 
 
 
F-3 
DENOMINACIÓ:  CARRER DE CAMILLE FLAMMARION 
 
DESCRIPCIÓ 
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Aquest carrer formava el límit nordest del Raval de Santa 
Teresa: les cases de la façana de llevant, tenien ja la 
Rambla per darrere, i no ha estat fins els anys 60, en 
obrir-se l'avinguda del Vinalopó, que aquesta façana 
posterior s'ha revaloritzat. La zona del nord d'aquest 
carrer fou planejada a la vegada que el barri del Pont Nou, 
el 1912. Com el carrer del Mestre Serrano, al noroest del 
Pla, uneix l'extrem nord d'aquest raval amb el barri del 
Pont Nou, enllaçant amb els nous carrers creats allí i 
dedicats a Blai Valero i al Dr. Caro. Aquest enllaç urbà té 
un gran interés, per la seua bona solució. Tota la zona està 
afectada per una fortíssima renovació Urbana, relacionada 
sobretot amb l'obertura de l'Avinguda del Vinalopó, entre 
aquest carrer i la Rambla, zona residual i abandonada que 
fou, posada en ús i valor amb la inauguració de l'edifici de 
Correus els anys 60. Les restes que hi hagueren 
d'arquitectura popular tradicional, de la primitiva 
edificació dels segles XVIII i XIX, han desaparegut els 
darrers anys. També alguns bons edificis de planta baixa i 
pis de la zona nord, vinculada a l'arquitectura de gust 
modernista dels eixamples, estan desapareixent. Aquest 
carrer fou un avantguardista en la nefasta política Urbana 
d'eixamplar carrers, doncs ja el 1933 hi ha un projecte 
datat en juliol i signat per l'arquitecte municipal, per a 
rectificar les seus línies, i fer-lo tot del mateix ample que 
el tros de dalt. 
 
TOPONÍMIA 
 
L'Ajuntament li donà al carrer aquest el nom de 
l'astrònom francés Camille Flammarion celebrant que va 
venir a Elx el 1900 per a estudiar l'eclipsi total de sol 
d'aquell any. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
AME, SP. "Projecte de rectificació de línies del carrer de 
Camille Flammarion", del 1933. 
GEC, vol. VII, p. 505. Sobre Flammarion. 
RAMOS, A.: Historia..., p. 563. 
 
Casa de planta baixa i pis, carrer de Camille Flammarion. 
Aquesta casa, derrocada el 1979, era una de les restes de 
la primitiva ocupació –segles XVIII i XIX– de la zona nord 
del Raval de Santa Teresa, vora la Rambla. Fotografia del 
1977. [p. 1579, inf.] 
 
Casa de planta baixa i pis, carrer de Camille Flammarion. 
Detall del pis. La simetria dels gerros de la coronació no 
es correspon amb els buits de baix, fent una curiosa 
composició. Les motllures tenien un cert interés. Edifici 
derrocat el 1978. Fotografia del 1977. [p. 1579, sup.] 
 
Casa de planta baixa i pis, carrer de Camille Flammarion, 
núm. 13. En la part del nord d'aquest carrer, ja barri del 
Pont Nou des del punt de vista històric, apareixen 
aquestes delicioses cases bi-familiars d'una arquitectura 
prou culta. Fotografia del 1977. [p. 1580, inf.] 
 
Casa de planta baixa i pis, carrer de Camille Flammarion, 
núm. 19. Casa burgesa dels anys 20 habitual als 
eixamples de principi de segle; tipus d'interés per a 

l'elvolució arquitectònica d'Elx que estan desapareixent. 
Fotografia del 1977. [p. 1580, sup.] 
 
Casa de planta baixa i pis, carrer de la Verònica i carrer 
d'Asp. Vista cap a ponent. Es veu com en aquest tram 
encara permaneix la unitat en l'altura de cornisa. Els 
edificis del fons són els que s'edificaren  al solar de la 
Caserna de Cavalleria. Fotografia del 1977. [p. 1581] 
 
Casa de planta baixa i pis (Tenda del Sol), carrers del 
Mestre Serrano i de la Sénia. Arquitectura popular 
representativa del Pla, ja a les afores del Raval de Santa 
Teresa. Fotografia del 1977. [p. 1582] 
 
F-4 
DENOMINACIÓ:  CASERNA DE CAVALLERIA 
EMPLAÇAMENT: Carrers de Pasqual Caracena, de 
Gabriel Miró, de Marià Benlliure i de Jose Maria 
Pemán 
AUTOR: Pedro Torbe i Pedro Fernando de Ara, 
enginyers militars 
ÈPOCA: 1759-1955 
 
UTILITZACIÓ 
 
 Durant els segles XVIII i XIX fou utilitzat aquest edifici 
com a caserna. Després es van fer habitatges i al pati 
central es feia circ, bous, etc. Després de derrocar l'edifici, 
i durant molts anys, s'hi instal·là la Fira de Sant Andreu, 
quan ja només consistia en les "barquetes" o artefacates 
d'atraccions i diversió. Popularment encara se l'anomena 
"El Quartel Vell". 
 
DADES JURÍDIQUES 
 
Era propietat municipal. Després l' Ajuntament cedí el 
solar al Govern de la reina, que el vengué en subhasta als 
particulars. 
 
DESCRIPCIÓ 
 
Era aquest un edifici de planta rectangular, amb un gran 
pati enmig. Tenia dos o tres plantes, on estaven 
disposades les finestres d'una forma molt ordenada. No hi 
havia balcons ni miradors. La coberta devia ser inclinada. 
Em algunes fotos antigues es veu la façana principal, tota 
de pedra, de l'últim barroc, i de gran tamany. Gran part 
dels eixamples del Pont Nou i del Pla de Sant Josep 
agafaren les línies de la caserna de Cavalleria com a línies 
directrius dels seus carrers. 
 
CRONOLOGIA 
 
1757 
Gozàlvez dóna aquesta data per a la proposta oficial del 
municipi de construcció d'una caserna de cavalleria, pel 
problema que suposava donar allotjament a les tropes del 
rei, que fins aleshores venien hostatjant-se en les cases 
dels veïns. Ibarra diu que tal construcció fou 
conseqüència d'una Reial Ordre per què es preveien una 
sèrie de pobles on s'havien de fer tals edificis. 
1759 
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Segons Ramos, el 14 d'abril, l'Ajuntament li comprà dotze 
tafulles al Duc d'Arcos i deu tafulles a un tal Marc 
Amorós, al Raval de Santa Teresa, terreny que "ha de 
servir perquè en ell es fabrique la Caserna de Cavalleria". 
Ibarra dóna com a comprador al Duc d'Arcos (?) i el 
1758.  
Ramos dóna el 12 de març d'aquest any per al 
començament de les obres. Ibarra diu que la primera 
pedra fou posada el 15 de juny per l'alcalde major d'Elx, 
Fèlix Montes. Fuentes diu que del 12 de març fou la Reial 
Ordre que autoritzà el començament de les obres. El 
projecte i la direcció fou del coronel i enginyer en cap de 
places i exèrcits de sa Majestat Pedro Torbe (substituït 
més tard per Pedro Fernando de Ara). Segons Ibarra, 
Bernat Vidre fou l'assentista (el qui contractava la 
provisió de vivers o altres efectes). 
1770 
Data que Gozàlvez dóna, erròniament, per a l'acabament 
de les obres. Es degué basar en Ramos, qui diu que Josep 
Vidre (probablement els mateix assentista al que Ibarra li 
diu Bernat) li comunicà aquest any a l'Ajuntament que la 
Caserna ja s'havia acabat. 
1771 
Segons Ibarra, l'enginyer Pedro Torbe fou cridat a Madrid 
i el va substituir el tinent coronel i enginyer Pedro 
Fernando de Ara (Aza, escriu Tormo), que dirigí les obres 
fins a l'acabament. 
1772 
El 28 de març, Pedro Fernando de Ara feu entrega de la 
Caserna de Cavalleria a l'Ajuntament d'Elx. 
1787 
Com a que la seua ocupació per l'exèrcit no era 
permanent, fou utilitzada com a hospital. Aquest any hi 
hagué una forta epidèmia de terciana i els malalts foren 
hospitalitzats en la Caserna de Cavalleria. 
1794 
El 26 de setembre l'Ajuntament acordà que per a seguretat 
dels cent-quaranta presoners francesos anaven a ser 
tancats a la Caserna de Cavalleria d'aquesta Vila, devien 
donar-se els diners necessaris per a transformar aquella en 
presó i donar-li les mesures de seguretat necessàries. 
1813 
Després de la Guerra de la Independència, la Caserna 
quedà inservible, segons Gozàlvez. 
1820 
La caserna estava en molt mal estat, encara a 
conseqüència de la guerra del francés. Segons Ramos, 
havien desaparegut les portes, les finestres, les baranes de 
les escales, etc. i els pisos alts estaven plens de forats. A 
la vista de tot açò, s'acordà la seua reparació perquè 
pugués allotjar-s'hi un Regiment de Cavalleria. 
1829 
El 30 de març s'establí en una cambra de la Caserna de 
Cavalleria l'ofici de la població d'Almoradí, que havia 
estat totalment arruïnada pels terretrèmols d'aquest any. 
També el 7 d'abril, pel mateix motiu, el Consell d'Elx 
celebrà Capítol a la Caserna. 
1834 
Va caure una part de la caserna. Fou habilitada com a 
hospital per als colèrics. 
1867 
Per l'estat inhabitable de l'edifici i la carència de fons 
municipals per a reparar-lo, l'Ajuntament cedí la Caserna, 

gratuïtament, al govern d'Isabel II. Passà així a formar 
part dels béns nacionals, i fou venut en pública subhasta, 
quedant-se'l un particular de nom Francesc Morant i 
Soler. Altres notícies donen per a aquests fets el 1865 i 
també el 1867. 
1879 
En octubre es va construir un trinquet per a jugar a la 
pilota valenciana a ponent de la Caserna de Cavalleria. 
Açò fou després que desapareguera el Trinquet del carrer 
del Trinquet. 
1886 
Ramos dóna compte d'un teatret de tipus familiar que 
s'anomenava "El Recreo" (L'Esbarjo) on actuaven 
companyies d'aficionats. Diu que estava en la Caserna de 
Cavalleria, supose que enmig del pati. Va funcionar 
aquest any el següent. A finals del s. XIX, segons Ibarra, 
les estances de la caserna servien com a "alberg econòmic 
per a moltes famílies". Al pati, també es van fer 
espectacles públics i populars: es van fer corregudes de 
bous, circ, etc. I durant el segle XX van continuar fins que 
fou enderrocat tot l'edifici devers el 1955. Al seu solar 
s'instal·là la fira de Sant Andreu (les barquetes), carpes de 
circ, etc. 
1939 
Se sol·licità establir una fàbrica d'espqrdenyes amb quatre 
operaris, amb una màquina de cosir pisos de goma, en el 
"Quartel Vell". 
1967 
Datat en juliol i setembre d'aquest any es féu un "Projecte 
d'ordenació Urbana per a Centre Comercial al recinte 
anomenat Quartel Vell", redactat per l'arquitecte 
municipal Santiago Pérez i Aracil. S'hi contemplaven 
edificis de 6, 7, 10 i 14 plantes, al voltant d'un espai obert 
central. L'esquema era en U en planta baixa, i linial dalt. 
La plaça central tenia un aparcament subterrani. Es 
tractava d'un plantejament propi dels anys 60, prou 
indigne, que permetia una tremenda especulació de sòl i 
una gran congestió de la ciutat. Aquest Pla Parcial fou 
aprovat per una Ordre Ministerial del 4-7-1968. Es va 
realitzar en dos fases. La primera, que comprenia la major 
part del solar, fou feta amb una arquitectura colorista i 
trencada pròpia de finals dels anys 60. La gran unitat 
d'aquesta arquitectura no redimí en absolut el desastrós 
plantejament Urbanístic. 
 
NOTES CRÍTIQUES I DESCRIPTIVES 
 
"En primer terme, enfront de les Eres, es presenta una 
magnífica Caserna de Cavalleria, separada pel barri de 
Santa Teresa pel camí que des d'Oriola porta a València. 
La caserna està prou danyada i forma un quadrat perfecte, 
amb els seus pavellons i oficines corresponents. És de 
bona i formosa arquitectura." 

PASCUAL MADOZ (1845-1850) 
 

"Com que els reis d'Espanya, durant la primavera, 
enviaven les cavalleries de l'exèrcit a que menjaren el 
ferratge o verd, amb els consegüents perjudicis i molèsties 
que el seu allotjament causava en el poble, i per altra part, 
coneixent els avantatges que obtenia un poble amb tenir 
guarnició militar, convingueren les autoritats construir un 
edifici capaç per a allotjar els esquadrons que vingueren 
per a aprofitar els farratges aquí existents, així com 
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cambres còmodes i espaioses per als caps i els oficials. 
Amb aquesta obra, el poble quedà satisfet, doncs es veia 
lliure de la molèstia soldadesca. Per a manifestar el seu 
content celebrà unes festes solemnes dedicades a la Mare 
de Déu de l'Assumpció." 

ALEXANDRE RAMOS I FOLQUÉS (1970) 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
AME, NO. Projecte del centre comercial de el 1967. 
FUENTES, J.: Memoria..., p. 48-49. 
GOZÀLVEZ, V.: La ciudad..., p. 73-74, 97. 
IBARRA, P.: Historia...,p. 227. 
MADOZ, P.: Diccionario..., p. 330. 
RAMOS, A.: Historia..., p. 205, 207-208, 286, 449 i 473-
474. 
RAMOS, A.: La industria..., p. 51. 
RAMOS, A.: Palacio..., p. 78-79. 
 
La Caserna de Cavalleria a meitat del segle XIX. Fragment 
d'Elx del Regne, Madrid, 1859. [p. 1588] 
 
Una correguda de bous dintre del pati de la Caserna Vella, 
a principi de segle. [p. 1589, sup.] 
 
El Quartel Vell segons el fotoplànol de el 1952. [p. 1589, 
inf.] 
 
Edifici construït al solar de la Caserna de Cavalleria, a 
l'oest del Raval de Santa Teresa, i que seguí denominant-
se el Quartel Vell. Urbanisme i arquitectura de finals dels 
60 i dels 70, a major glòria del capital immobiliari. Per les 
seues característiques històriques i formals és una de les 
fites d'Elx. [p. 1590]  
 
 
F-5 
DENOMINACIÓ:  CARRER MAJOR DEL PLA 
 
DESCRIPCIÓ 
 
El carrer Major del Pla continua el Pont Vell cap a ponent 
i fou creat al segle XVIII, com a eix central del nou barri 
de Santa Teresa fet en terrenys del Marqués d'Elx. Quan a 
finals del s. XIX s'obrí la carretera de Crevillent, es va 
traçar seguint la direcció d'aquest carrer. Enfronta amb la 
Porta d'Oriola, a l'altre costat de la Rambla, que comunica 
el Pla amb el Raval i la Vila. El formaven cases de planta 
baixa i pis, de burgesia mitja, relativament benestant. 
Actualment és un espai prou anodí, d'on van 
desapareixent totes les restes d'arquitectura antiga. A la 
part de llevant, en el cantó amb la plaça del Pont hi hagué 
una casa barroca, on estava la placa amb el nom oficial 
del carrer. Crec recordar que aquesta placa era de 
ceràmica vitrificada, de colors blanc i verd, i tenia 
fullatges modernistes. Placa i casa van desaparéixer al 
mateix temps, a principi dels anys 70. En el carrer Major 
del Pla, el 1802 es féu un arc triomfal, exactament al Pont 
del Rei, entre el barri i la Caserna. El motiu era la visita a 
Elx del Rei Carles IV i la seua esposa. 
Un dels carrers perpendiculars al carrer Major del Pla, 
l'últim abans de la Caserna de Cavalleria, era el carrer 
dels Gitanos, nom bonic i contundent que encara no 

constava al plànol de Coello de el 1859. Tanmateix, 
semblava que al personal no li agradava que la raça gitana 
tingué dedicat un carrer, cosa que s'arribà a considerar 
vexatori. Amb açò, el 1912, se li donà el nom del pintor 
Bartolomé Esteban Murillo, d'obres molt més ben vistes 
que les dels anteriors patronímics. 
 
TOPONÍMIA 
 
El nom viu i tradicional va ser el de carrer Major del Pla. 
El 22-8-1919, es llegí a l'Ajuntament un escrit de la 
societat cultural "Blanco y Negro", demanant que "per la 
glòria que per a Elx alcançà en Amèrica Ramon Jaén" 
(!?), se li donara el seu nom en endavant al carrer Major 
del Pla, cosa que va aprovar l'Ajuntament. El 26 d'agost 
del mateix any era descoberta la làpida a què hem fet 
referència més amunt, amb el nom de Ramon Jaén. 
Ramon Jaén i Fuentes (Elx 1883-Califòrnia 1919) es 
llicencià en dret i filosofia. Va ser escriptor i professor. 
Exercí l'ensenyament a Espanya i als Estats Units. Com fa 
aquest poble amb tota la gent que se'n va fora (i han estat 
molts els darrers cent anys) li professà una gran admiració 
cap a Ramon Jaén, que aquest li semblava producte d'una 
gran curtedat de mires. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
GERV, vol. VI, p. 37. Sobre Ramon Jaén. 
Nueva Illice, núm. 375, 24-8-1919. "En honor de Ramon 
Jaén", sobre el canvi del nom del carrer. 
RAMOS, A.: Historia..., p. 212, 596 i 611-612. 
 
Carrer Major del Pla, vista cap a llevant. Fotografia de 
Gonzálvez, el dia 14 d'abril del 1931; manifestació per la 
proclamació de la Segona República Espanyola. La casa 
de l'esquerra és el núm. 10, que fa cantonada amb el 
carrer d'Asp. BME, Cabezas y Cabeceras, A-52, E-1, R. 
62. [p. 1593] 
 
 
F-6 
DENOMINACIÓ:  CASA DE PISOS  
EMPLAÇAMENT: Carrer Major del Pla, núm. 38, i 
carrer del Metsre Serrano 
AUTOR: Santiago Pérez i Aracil, arquitecte 
ÈPOCA: Devers el 1945-1950 
 
UTILITZACIÓ 
 
 A la planta baixa hi ha una farmàcia i els pisos estan 
destinats a habitatges, alguns d'ells deshabitats 
 
DADES JURÍDIQUES 
 
Propietat privada. Edifici inclòs dins el Catàleg Municipal 
d'Edificis Protegibles de el 1982, amb el núm. D-61. 
 
DESCRIPCIÓ 
 
Edifici de planta baixa i dues plantes de pisos, que forma 
cantonada, amb una torreta superior. El cantó està 
remarcat mitjançant la forma curva del xamfrà i la 
ubicació en ell mateix d'un cos volat de grans dimensions, 
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amb una finestra contínua, partida verticalment per les 
guies de les persianes. La caseta de l'escalera està 
relacionada formalment amb aquesta cantonada i remata 
superiorment l'angle. Les finestres són allargades 
verticalment, tant al mirador com als panys de paret llisos. 
La barana d'aquestes finestres és metàl·lica, amb perfil 
tubular. La barana de coronació de l'edifici, en canvi, té 
diversos ornaments, tals com espirals castissistes, i boles i 
gerrots sobre els pilars que fan de suport a les baranes. 
 
CONTEXT 
 
Per davant d'aquest edifici passava una séquia que 
limitava per ponent el Raval de Santa Teresa, i que és 
visible als plànols de meitat del s. XIX; encara durà fins a 
meitat d'aquest segle. El punt s'anomenava Pontet del Rei, 
toponímia possiblement originada pel pont que, sobre la 
séquia que hem citat unia el carrer Major del Pla amb la 
Caserna de Cavalleria. Tota la zona històrica perifèrica, 
en el límit oest del barri de Santa Teresa, fou molt 
revaloritzada per la burgesia mitjana devers els anys 60-
70, especialment amb la gegantina promoció de l'edifici 
del Quartel Vell. Malgrat el trencament d'escala que açò 
produí, és important la imatge Urbana d'aquest edifici, 
que emmarca l'entrada a la ciutat vella pel carrer Major, 
d'una forma netament moderna, hereva de 
l'expressionisme, i que concebeix l'edifici com a una 
unitat indivisible. La seua situació, enfront d'un gran 
espai, amb una àmplia perspectiva, li conferia un gran 
valor urbà que fou minimitzat en alçar-se les 
desmesurades altures que ara el rodegen. Aquí al costat 
estigué la barberia de Pin, animador de la societat "La 
Penya Madridista", i un dels personatges més coneguts a 
Elx dels 40 anys de postguerra. 
 
TIPOLOGIA 
 
Apareixen aquí les característiques del racionalisme 
barrejat de castissisme que Pérez i Aracil conreà durant 
els anys 40. Sense ser una obra de les millors de l'autor, és 
destacable la seua gran dignitat formal i la concepció 
unitària del conjunt de l'edifici. Tenim així el mirador 
curvat en la cantonada; les pilastres en les particions de 
les finestres; el revoc de color ocre de l'acabat de les 
parets, i les baranes de barrots horitzontals ornades amb 
ferros curvats. És aquesta una obra de mitjà interés, 
destinada a una petita burgesia vinguda a més, amb certes 
pretensions d'ostentació, dins la producció d'aquests anys 
de l'arquitecte.  
 
CRONOLOGIA 
 
No he localitzat cap referència escrita d'aquest edifici. El 
seu llenguatge el fa situable com a un producte de finals 
dels anys 40. El 1982, tota la façana ha estat repintada, 
amb un gust exquisit. Aquesta molt lloable iniciativa ha 
millorat en gran mesura l'aspecte de l'edifici, ressantant-li 
els seus valors formals i volumètrics. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
Información, 11-8-1982, p. 12. Catàleg Municipal 
d'Edificis Protegibles. 

 
Edifici de vivendes, carrer Major del Pla, núm. 38, i carrer 
del Mestre Serrano. Vista de conjunt i detall del mirador 
de la cantonada; edifici amb esquema i composició 
racionalista i afegits ornamentals castissistes. Fotografies 
del 1977. [p. 1596] 
 
Casa de planta baixa i pis, carrer Major del Pla, núm. 10, i 
carrer d'Asp. Vista de conjunt i detalls dels balcons i de 
les finestres. Casa romàntica de finals del s. XIX semblant 
a les que hi havia a l'inici del carrer José Ramos. Per 
primera vegada s'assenyalava el buit de les portes amb 
una senefa, amb o sense relleu d'algeps, pintada de color –
habitualment vermell–, que el modernisme plenaria de 
figures i vegetals. Fotografies del 1977. [p. 1597] 
 
 
F-7 
DENOMINACIÓ: CARRER DE SANT ANTONI (DEL FORN 
DEL PLA) [actualment s'anomena del Forn, encara que 
aquest nom correspondria al de Sant Pasqual (?)]  
 
DESCRIPCIÓ 
 
Els carrers de Sant Antoni i de Sant Pasqual són paral·lels 
al carrer Major del Pla, estan al sud d'aquest i, com 
aquest, van en direcció est-oest, des del carrer de Sant 
Josep fins al passeig de les Germanies, ja fora del barri. 
Eren carrers aquests d'arquitectures populars, de cases 
d'una o dues plantes, d'un espai ple de sol i de gent, que 
ha anat desfent-se els darrers vint anys, amb el canvi de 
mode de vida introduït pel capitalisme americà i el canvi 
consegüents de costums i d'espai urbà. Al carrer de Sant 
Antoni hi ha encara una preciosa casa de planta baixa i 
pis, amb una fornícula on es venera una imatge petita d'un 
sant (Sant Pasqualet o Sant Antoni). Per la paret de 
ponent estan els grans arbres de les Escoles Graduades. 
 
TOPONÍMIA 
 
Ja el 1859, al plànol de Coello, apareixia com a carrer de 
Sant Antoni. Era afortunat aquest sant, doncs a més 
d'aquest, tenia a Elx un altre carrer: el Nou de Sant 
Antoni, al barri del Salvador. El 1719, segons Ibarra, 
figurava ja entre els sants votats per l'Ajuntament i la 
festivitat dels quals devia guardar-se, Sant Antoni Abad o 
el del Marranet. Probablement per duplicitat de noms, se 
li posà el nom del Pare Rodés. Lluís Rodés i Campderà 
(Sant Coloma de Farners 1881-Biniaraix 1939), fou un 
religiós jesuïta, que es dedicà a l'astronomia. Treballà a 
diversos observatoris dels Estats Units i fou director de 
l'Observatori de l'Ebre. 
L'altre sant, Sant Pasqual Bailon (Torrehermosa 1540-
Vilareial 1592) és el sant més volgut pel barri i un dels 
més populars d'Elx i de tot el País Valencià. La seua 
tomba és una de les obres barroques més importants de tot 
el país. També és un dels sants més alegres i més 
valencians de tot el santoral. No debades se li digué 
Bailon perquè amb les seues danses honorava al 
Santíssim. Sant Pasqualet tancava el ramat en una casa 
del Pont dels Ortissos, que fou derrocada per a obrir la 
Corredora per llevant i empalmar-la amb la nova carretera 
d'Alacant. El 23 de febrer del 1690, el Consell d'Elx va 
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votar fer-li la festa de Sant Pasqual, "que es posara en el 
llibre de l'Almustassaf i que la vespra del dia del sant es 
publiqués per a la seua observància". La festa és el 17 de 
maig i la gent d'Elx encara va en Peregrinació a Orito, on 
està la cova del sant; pel camí de Castell amunt, a peu, 
s'eixia la vespra o de matinada i tot el dia s'estava allí. Al 
barri de Santa Teresa encara es fa fira i festa per Sant 
Pasqual. I venen imatges seues, fetes amb fang; el sant, 
dempeus, porta un hàbit pintat de marró, amb els ulls molt 
oberts; té un borreguet als peus, l'eucaristia a la mà 
esquerra, i el braç dret, estirat. El carrer de Sant Pasqual 
s'anomenà abans del Forn, i el 1931 l'Ajuntament 
republicà se'l dedicà a l'escriptor català Àngel Guimerà. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
GEC, vol. III, p. 161. Sobre Sant Pasqual Bailon. 
GEC, vol. XII, p. 678. Sobe Lluís Rodes. 
GERV, vol. II, p. 47. Sobre Sant Pasqual Bailon. 
RAMOS, A.: Historia..., p. 191-192, 587, 616 i 621. 
 
Casa de planta baixa i pis, carrer del Pare Rodés (carrer de 
Sant Antoni), núm. 15. Vista del carrer cap a ponent i del 
conjunt de l'edifici. És aquest un interessant edifici 
d'arquitectura popular, amb una elegant composició de 
façana. Augmenta el seu interés la pervivència de la 
fornícula amb la imatge de Sant Pasqual. Fotografies del 
1979 i 1977. [p. 1600] 
 
Cases de planta baixa, carrers de l'Aljub i de Samsó. 
Aquesta és la zona més antiga del Raval de Santa Teresa, 
ja consolidada el 1731 segons Gozàlvez. Els carrers de 
l'Aljub, de Samsó i de la replaceta de Polo formen un petit 
conjunt d'arquitectures populars de gran interés, en un 
accelerat procés de destrucció. Fotografies del 1977. [p. 
1601] 
 
Replaceta de Polo, vista des del nord. Aquest és un dels 
pocs racons del Raval de Santa Teresa que al 1979 encara 
conservava les edificacions originals. Fotografia del 1979. 
[p. 1602, sup.] 
 
Replaceta de Polo, tram sud, vora el carrer de l'Aljub. 
Fotografia del 1979. [p. 1602, inf.] 
 
 
F-8 
DENOMINACIÓ:  PASSEIG DEL XILINDRÓ (PLAÇA DELS 
REIS CATÒLICS) 
 
DESCRIPCIÓ 
 
La plaça dels Reis Catòlics és estreta i molt llarga, 
desnivellada. S'estén de nord a sud i es va formar com a 
una fossilització entre el Convent dels Franciscans i els 
carrers de Sant Josep i de Santa Anna, de la vereda reial 
d'Oriola. Malgrat ser un espai informe, i tenir només un 
parterre amb arbres en la part d'enmig, és un dels llocs de 
més interés d'Elx, sobretot quan era una plaça buida, amb 
un cert aire italià. S'hi posava la fira de Sant Pasqualet. 
S'hi tiraven castells de focs i cohets per Sant Pasqual i 
Sant Josep. I a un racó, la façana humil i pobra del 
Convent dominava volumètricament el conjunt. Enfront 

de l'església del convent estava el passeig del Xilindró, 
pròpiament dit: un espai rectangular amb acàcies enmig, 
rodejat per un paret i una tanca de ferro, on hi havia els 
passos d'un calvari. Al costat de llevant, el passeig donava 
sobre un tros de l'hort de palmeres, en un dels paisatges 
més bells d'Elx. els altres costats de la plaça estaven 
tancats amb cases de planta baixa i només alguna amb 
planta baixa i pis. El passeig desaparegué en la 
Urbanització dels anys 70 i tota la plaça fou rodejada 
d'asfalt, excepte el parterre central, molt estret, on hi ha 
alguns arbres i arbusts. Actualment les altures han 
desfigurat la fisonomia primitiva de la plaça. També el 
Palau de Justícia, que ocupa part de l'hort del Convent, ha 
tancat la vista que el passeig tenia sobre la Rambla. 
Només queda l'església de Sant Josep, amagada per la 
gran escala de tots els edificis que l'envolten, com una 
relíquia dins de la plaça i del barri. 
En aquest passeig, segons Ramos, estava "la creu de 
terme del camí d'Asp, i després fou posada al camí reial 
d'Oriola". Desconec perquè diu açò Ramos, doncs no tinc 
notícia que hi haguera cap creu al camí d'Asp, mentre que 
la del camí d'Oriola està documentada. No sembla que hi 
haguera cap trasllat. També aquí estigué, entre la plaça i 
la Rambla, en un lloc que ostentava el formós nom de "les 
Eres dels Flares", l'escorxador municipal. Aquest 
establiment, al igual que l'hort de Sant Josep, dels 
franciscans, se servia de l'aigua de la séquia de Marxena, 
que passa entre la plaça dels Reis Catòlics i la Rambla. 
Madoz, el 1840, diu que l'escorxador estava en la 
carniceria de la plaça de la Fruita. Aquí estigué des de 
finals del segle XIX fins a meitat del XX. Ara hi ha un bloc 
de vivendes protegides que forma el carrer dedicat a 
Mohamed-al-Xafra. 
 
TOPONÍMIA 
 
En un principi, només el passeig tenia nom, i se li deia del 
Xilindró, que era un joc de cartes. L'espai restant, com és 
evident, no era tingut com a plaça. Ramos també diu que 
"al passeig d'enfront del convent se li deia de Sant Josep", 
cosa possible per assimilació de l'espai públic a l'església 
del convent. El 1933 se li deia ja plaça, i estava dedicada 
a la Llibertat, nom que li posà el primer Ajuntament de la 
Segona República. Ramos anomena un carrer del Calvari, 
que no tinc localitzat, però diu que s'anomenava així, 
segons ell, per haver-hi estat "els passos d'un calvari, que 
fou traslladat després al passeig del Xilindró". 
 
CRONOLOGIA 
 
1756 
Segons Ramos, aquest any, l'anomenada "casa Adoberia" 
estava situada extramurs de la Vila, i sobre els queixers de 
la séquia de Marxena; limitava a llevant per la Rambla, a 
ponent amb la tanca del convent de Sant Josep, i a migdia 
i al nord, "amb terres del realengo". 
1852 
L'1 de maig es van iniciar les obres per a formar el 
"sempre deslluït" (segons Gozàlvez) passeig del Xilindró, 
enfront del desamortitzat convent de Sant Josep. Els seus 
bancs d'obra van ser aplacats amb les manises que cobrien 
les parets del refectori del convent (!). Es van plantar 
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terebins i desmais, i es van formar els pilars i els passos. 
Tot al voltant es va col·locar una tanca de fusta.  
1882 
En gener s'acordà traslladar l'escorxador (a la carniceria 
de la plaça de la Fruita, segons Madoz) "entre les últimes 
cases de la ciutat i l'hort de Sant Josep, al lloc de les Eres 
dels Flares, vora la séquia de Marxena". El mes de març 
començà la construcció de l'escorxador segons el plànol 
d'un tal Paqual Pardo. El 15 d'abril, Ibarra situa 
"l'escorxador públic" en les seues efemèrides. L'1 d'agost 
començà a funcionar. Poc consistent seria l'obra per a 
acacabar-la tan prest. 
1922 
Segons Ramos, "La Teneria Ilicitana, S.A.", volia establir 
una fàbrica de curtits en el núm. 1 del carrer de la 
Llibertat (supose que es refereix al passeig aquest), "per a 
contribuir al major desenvolupament de la indústria del 
calçat, que en la localitat ha adquirit molta importància 
des de fa pocs anys". 
 
1930 
Al periòdic Amanecer s'opinava respecte a l'encàrrec que 
l'alcalde li havia fet a l'enginyer (devia ser Sebastià 
Canals) de confeccionar "dos plànols per a safareigs 
públics i un altre per a un escorxador". Deia el periòdic: 
"Res hem d'objectar respecte al plànol per a l'escorxador 
públic, doncs considerem d'una Peremptòria necessitat 
aquesta construcció, perquè d'una vegada desaparega 
l'asquerós i anti-higiènic escorxador actual". Encara 
havien de passar quasi vint anys perquè s'acabara el nou 
escorxador. 
1933 
Aquest any alguns veïns sol·licitaren adquirir terrenys de 
l'Ajuntament "en la part que fou safareig de l'escorxador". 
La notícia deu fer referència a l'ocupació del pany de 
llevant de la plaça dels Reis Catòlics. 
1939 
Primer projecte per a un nou Escorxador Municipal, al 
camí de la Torreta, fet per l'arquitecte Pérez i Aracil. 
1949 
Devers aquest any fou inaugurat el nou escorxador. 
1961 
En gener està datat part d'un projecte (una altra part és de 
setembre del 1960) de "72 vivendes subvencionades a la 
plaça dels Reis Catòlics", redactat pels arquitectes 
municipals. Estava situat on ara està el Palau de Justícia i 
comprenia dos blocs linials disposats obliquament. 
L'arquitectura era molt dolenta i pitjor encara l'espai 
residual entre els edificis. Per fortuna no fou realitzat. La 
dignitat arquitectònica del Palau de Justícia –encara que 
la seua escala és excesiva– és infinitament superior. 
S'assenyalava l'ampliació prevista de l'hospital i ja estava 
construït el grup de 32 habitatges protegits de l'Institut de 
la Vivenda al carrer de Mohamed-al-Xafra. 
1970 
Data del "Projecte de jardineria en la plaça dels Reis 
Catòlics", que obligà a derrocar el passeig del Xilindró i 
convertí la plaça en un espai d'asfalt. 
1979 
Construcció del Palau de Justícia, edifici postmodern de 
rajola vista de l'Escola de València, d'un gran interés 
arquitectònic. 
 

BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
AME, SP. Projecte d'escorxador i de les successives 
ampliacions i reeformes (1939-1941, 1942, 1946, 1950, 
1956); projecte de jardineria de el 1970; projectes 
d'habitatges protegirs (1961, 1962). 
GOZÀLVEZ, V.: La ciudad..., p. 96. 
IBARRA, P.: Elche..., p. 154. 
MADOZ, P.: Diccionario..., p. 329. 
Amanecer, . núm. 213, 9-2-1930. 
RAMOS, A.: Historia..., p. 279, 562, 591 i 621. 
RAMOS,A.: La industria..., p. 28, 29. 
 
 
F-9 
DENOMINACIÓ:  CONVENT DE FRANCISCANS DE SANT 
JOSEP 
EMPLAÇAMENT: El conjunt està delimitat pel riu 
Vinalopó, pel passeig del Xilindró i pels carrers de sor 
Josepa Alcorta i de Manuel López Quereda 
AUTOR: Anònim 
ÈPOCA: 1678; segle XVIII; enderrocs parcials des del 
1970 fins al 1982. 
 
UTILITZACIÓ 
 
El convent de Sant Josep fou fundat, sobre una ermita 
preexistent, pels flares de l'Orde Tercera de Franciscans 
Alcantarins, però nombroses vegades hagué de ser 
habilitat per a hospital. Després de la desamortització de 
Mendizábal (1835) es traslladà aquí l'Hopsital de la Vila. 
L'antic convent fou hospital fins el 1965. El 1982 
s'inaugurà un nou edifici fet sobre el solar resultat de 
l'enderroc de la major part del convent, i destinat a 
Biblioteca Municipal. En una altra part d'aquest nou 
edifici està previst que quede instal·lat l'Arxiu Municipal 
d'Elx. Actualment (1983) s'està reparant la coberta de 
l'església perquè torne a ser dedicada al culte catòlic, i es 
fa un projecte de jardí a l'antic hort de palmeres de 
franciscans.  
 
DADES JURÍDIQUES 
 
Tot l'edifici i els terrenys que l'envolten són propietat 
municipal, doncs el 1841 la Junta de Renda dels Béns 
Nacionals accedí a cedir el convent a l'Ajuntament perquè 
albergara l'Hospital de la Vila d'Elx. El temple ha estat 
usufructuat per l'església catòlica, per a celebrar el seu 
culte. Aquesta és la parròquia de Sant Josep. En 
l'actualitat i des que fou tancada l'església, es fan els 
rituals en la veïna Escola de Pàrvuls de Sant Vicent de 
Paul. L'església està declarada monument històrico-
artístic de caràcter local (Orde del 30-12-1980), i el 
convent s'ha inclòs dins el Catàleg Municipal d'Edificis 
Protegibles de el 1982, amb el núm. D-64. 
 
DESCRIPCIÓ 
 
El convent de Sant Josep estava format per l'església 
barroca, la capella de l'Orde Tercera (en ruïnes des de 
principi de segle, si més no), les ales del convent, 
pròpiament dit, centrades per un claustre de dues plantes, 
que s'estenien cap a llevant i cap a migdia, i un jardí i 
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horta en l'hort de palmeres que encerclava el conjunt per 
la part del riu i del camp. Les dependències dels flares, 
que en la major part estaven en mal estat de conservació, 
foren totalment derrocades el 1981 per a edificar un 
edifici destinat a Biblioteca i Arxiu Municipal. 
Era l'església l'element central del conjunt. Té planta de 
creu llatina, sense cúpula, amb sis capelles claustrals amb 
cúpula i cupulí que les il·lumina. Totes les capelles tenen 
una abundant decoració de pintures al fresc i alt-relleus i 
figures de buit a les parets i a les cúpules. Algunes 
conserven retaules barrocs. La major part de les imatges i 
dels llenços de l'església van desaparéixer el 1936. En la 
nau central i en el creuer hi ha pintures al fresc i tires de 
color blau, formant dibuixos geomètrics i calidoscòpics. 
A l'altar major hi resta el retaule, encara que sens el llenç 
central dedicat a Sant Josep. 
A la dreta de l'església estan les restes de la Capella de 
l'Orde Tercera, que degué tenir una decoració barroca 
prou important. A l'esquerra de l'església està el claustre 
de dues plantes, decorat amb llenços a dues tintes, dels 
quals només en queden una mínima part (i molt mal 
conservats) després de les successives mutilacions, 
reparacions i enderrocs d'aquest segle. Durant la major 
part del segle XX estigueren coberts de calç. Els arcs del 
claustre són de mig punt, exactament igual els de les 
galeries de la planta baixa i els de la planta pis. Només 
una motllura separa horitzontalment ambdues galeries; 
una altra cornisa remata superiorment el conjunt. 
Totes les cobertes del convent són inclinades, de teula 
àrab. Els exteriors eren summament pobres: revocs 
d'algeps i de calç i fàbriques de mamposteria o de tàpia, 
sense revestir. La fàbrica de rajola vista és del nou edifici 
fet els anys 1980-1982. Volumètricament no hi havia cap 
element rellevant: només un campanar de paret o 
espadanya als peus de l'església destacava del conjunt i li 
donava un sentit urbà a l'edifici. En la part de darrere del 
convent queden restes del primitiu hort de palmeres, amb 
bancals que baixen devers el riu, i per on travessa la 
séquia de Marxena. Entre el passeig del Xilindró i el 
claustre està la capella del Crist de Zalamea, amb la 
imatge d'un crucificat de petites dimensions, amb cabells 
de veritat i vestit amb tela de veres, fruit de la imagineria 
popular barroca. És una peça importantíssima de la 
devoció popular d'Elx. 
 
CONTEXT 
 
És aquest un dels edificis més importants d'Elx, tant pels 
seus valors històrics i artístics com per la important 
presència de la seua imatge Urbana. Construït prou 
allunyat de la ciutat, fou una fita per al creixement d'Elx 
durant el segle XVIII. La primitiva imatge del convent, 
alçant-se solitari enmig del camp, anà enrunant-se 
conforme avançava el segle XX. Fou rodejat per 
edificacions de planta baixa que ara són de cinc o set 
plantes. Al segle XIX fou embellit amb el passeig del 
Xilindró, d'estructura simple però amable, que amb arbres 
i amb un calvari protegia la façana dels peus de l'església i 
l'entrada al Convent. Però ara aquell passeig és una plaça 
allargassada conformada per arquitectures anodines i 
dominada per la brutal superfície d'asfalt destinada a 
l'automòbil. Es conserva en part encara la imatges des la 
riba oposada del riu, d'una gran bellesa, però la 

construcció del Palau de Justícia sobre part de l'hort de 
palmeres i de la Biblioteca sobre les restes del convent, fa 
que les noves edificacions dominen el conjunt. La qualitat 
formal de tots dos edificis, tanmateix, manté l'interés del 
paisatge urbà. Pel que fa al passseig del Xilindró, encara 
que el Palau de Justícia no siga un edifici excessivament 
gran, ha trencat la fràgil escala de l'església, sobretot amb 
la innecessària pèrgola superior que li fa com una planta 
de més. La petita façana de Sant Josep ha perdut tota la 
rellevància que tenia. 
 
TIPOLOGIA 
 
És aquesta una edificació barroca comuna en la tipografia 
de les ordes religioses mendicants al País Valencià. Les 
pintures són rares en la zona i diuen que estan 
emparentades amb les dels caputxins de Monóver i les de 
la part central del país. Sembla ser que només el convent 
de Sant Domènec d'Oriola té una decoració de pintures al 
fresc tan abundant. Els exteriors són pobres, les pintures, 
populars, el claustre, auster; la solució de l'església és 
molt elemental, mancant-li fins i tot la cúpula i la torre, 
elements claus i arquetípics de l'arquitectura religiosa 
barroca valenciana. Només les capelles claustrals li donen 
un aspecte ric espacialment i volumètricament a l'interior. 
Les pintures són simples i senzilles, probablement dels 
mateixos flares 
 
CRONOLOGIA 
 
1464 
Segons Ramos, el 26 de setembre d'aquest any el Consell 
acordà la construcció d'un "aljub gran", en el camí de 
Guardamar, vora el convent de Sant Josep (que encara 
seria, com a molt, una ermiteta). Aquest "aljub comú per a 
la Vila" devia ser "los pus gran possible". També s'hi van 
fer altres aljubs. 
1519 
Segons Ibarra, les tropes imperials van sentar el seu real 
aquest any a l'Ermita de Sant Josep, abans d'atacar la Vila 
agermanada. 
1521 
Sanz dóna aquest any per a l'atac reial a la Vila d'Elx. Hi 
havia tropes del Càrdenas, del Marqués de Vélez i de 
molts altres senyors dels regnes de València i de Castella. 
"Posat el reial i el camp on ara està Sant Josep, 
començaren a batre la Vila el 15 d'agost del 1521." 
1561 
El 2 de febrer, al convent del Pedroso es van reunir els 
flares franciscans alcantarins en capítol, i van acordar la 
fundació d'aquest convent de franciscans  d'Elx. Sant Pere 
d'Alcàntara elegí i envià vuit flares per tal de fer la 
fundació. Arribaren a Elx aquests flares el 19 d'abril i 
visitaren l'església de Santa Maria "acompanyats pel 
justícia i regiment de la Vila, amb el reverend clero i gran 
concurs de gent"; finalment, van pendre possessió de 
l'Ermita de Sant Josep i d'unes petites estances que feien 
d'habitatge de l'ermità. Allí estigueren fins que el 
Marqués d'Elx els féu un edifici nou, d'un "model molt 
aproximat al del Pedrós". Segons Ibarra, aquest primer 
convent estava construït amb fustes de la frondosa pinada 
que poblava tot el marge dret de la Rambla, fins a Carrús. 
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Ibarra diu que no es conserva res d'aquest primer edifici, 
derrocat per a fer-ne un altre el 1678. 
1562 
El 9 de novembre es va beneir la primitiva església i 
convent; "la casa", li diu Sanz. 
1563 
Hi professà el Beat Fra Andreu Hibernon. 
1564 
Hi professà Sant Pasqual Bailon. 
1613 
Segons Ibarra la comunitat de flares estava desitjosa de 
traslladar-se a la Vila, per tal d'evitar la separació que 
imposava la Rambla, encara sense travessar per cap pont. 
Aquest any diu que va aconseguir l'autorització 
eclesiàstica. Comptava amb la casa (magnífica, segons 
Ibarra) dels Malla, que després fou del Doctor Caro i que 
estava al fons de l'atzucac de l'Alpuixarra. Amb aquest 
trasllat el convent es dedicaria a Hospital. No hi ha 
notícies, tanmateix, de que es portara a terme. 
1630 
Escriptura del patronat del Convent de Sant Josep pel 
Duc, Marqués d'Elx. Altres notícies la situen en el 1650. 
1647-1648 
Hi hagué una forta epidèmia de pesta. Per consell de la 
Junta Local de Sanitat fou desallotjat l'hospital del carrer 
Major i els empestats foren portats al convent de Sant 
Josep. El 23 de juny els flares se'n van anar a la casa dels 
Malla. Desocupat el convent, els comissaris municpals el 
disposaren per a enfermeria i albergueria de vianants 
pobres. L'Ajuntament proposà la construcció d'un convent 
nou al seu càrrec, demanant-li permís al Marqués d'Elx, 
patró del convent. Tanmateix, aquest es va negar a que els 
flares es canviaren de casa, tot i ordenant que seguiren  
sota el seu patronatge. L'Ajuntament ho deixà córrer i els 
flares tornaren al seu convent, que hagué de ser reparat i 
acomodat de nou per a la vida monàstica. Era ja el 1648. 
1678 
S'enderrocà el primitiu edifici per a fer-ne un de nou. 
Aquest és el que perduraria, amb diverses i nombroses 
reformes, fins l'actualitat. Ibarra diu que del primitiu 
edifici no es va conservar res. 
1683 
La Tercera Orde demanà que foren restaurades les tres 
ermites de la passió. El motiu que dóna Ramos era que 
per haver-se utilitzat com a hospital, les pintures que les 
decoraven havien quedat inutilitzades. Pot ser que s'estiga 
referint a un Calvari anterior a l'actual, doncs no hi ha 
notícia de cap altra ocupació per a hospital a més de la del 
1647-1648, data anterior a la construcció del nou edifici. 
1700 
Devers aquesta data fou construït el claustre, segons 
Tormo. També tot al llarg del segle XVIII, segons les 
dades allí col·locades, anaren decorant-se les capelles de 
l'església. 
1781 
Es van fer les pintures al fresc, a  dues tintes, del claustre. 
1791 
El 27 de maig, el Comte d'Altamira, patró del convent, 
per successió dels antics senyors del Marquesat, ordenà 
que es posaren les pintures del claustre baix 
(desaparegudes actualment). 
1795 

Montesinos copià sis inscripcions romanes que transcriu 
Ibarra, sobre tres pedres que estaven en l'arxiu del 
convent i que foren trobades en fer diverses excavacions 
quan es va construir el convent. 
1813 
Al davant de les queixes dels veïns de la Corredora per la 
insalubritat provocada pels molts malalts de tropa atacats 
de febres, que hi havia a l'hospital, el síndic proposà que 
els malalts foren traslladats al Convent de Sant Josep, a la 
Caserna de Cavalleria o a un altre "edifici capaç". Com a 
la caserna estava el Regiment d'Infanteria de la Corona, 
l'Hospital s'havia d'nstal·lar en l'Ermita de Sant Antoni, 
cosa que no es va fer. 
1835 
Desamortització de Mendizábal. En Capítol del 20 
d'agost, l'Ajuntament decidí que foren tancats els 
convents de la Mare de Déu de la Mercè i de Descalsos de 
Sant Francesc, "anomenat de Sant Josep". Als flares se'ls 
havia de donar "l'oportú passaport perquè se n'anaren als 
pobles de la seua naturalesa, on devien esperar les ordres 
del Govern de Sa Majestat". Als convents es van quedar 
els prelats i un religiós encarregat d'entregar els edificis, 
amb tot allò que contenien, a l'Estat. 
1837 
En Capítol del 14 de juny s'acordà que el Convent de Sant 
Josep fóra convertit en Casa-Hospital de Benificiència. 
1838 
L'Ajuntament, en Capítol del 31 d'agost acordà demanar 
permís a la Junta d'Enagenació d'edificis dels convents 
perquè Pasqual Caracena posara en el de la Mercè un 
Col·legi d'Humanitats. 
1841 
En Capítol del 4 de gener s'acordà demanar-li a la reina la 
concessió de l'edifici del convent de Sant Josep i l'església 
annexa per a traslladar-hi l'Hospital de la Caritat i 
establir-hi una casa de beneficiència.  
En Capítol del 12 de febrer s'exposà que eren necessàries 
obres de conservació en alguns punts de l'edifici per a 
evitar la seua ruïna i eixamplar la peça que feia de 
dormitori per als alumnes interns, cosa que l'Ajuntament, 
segons Ibarra, acordà fer saber als mestres titulars Penalva 
i Gonzàlvez. Es devia referir al convent de la Mercè. 
En Capítol del 9 de juliol, l'Ajuntament va veure 
l'autorització que havia rebut del Ministeri d'Hisenda per 
la que li cedia el convent de Sant Josep per tal d'utilitzar-
lo com a Hospital, cosa que devia fer-se durant els sis 
mesos següents. L'autorització era de l'11 de juny. En 
Capítol del 26 d'octubre s'acordà que el 10 de novembre 
foren traslladats els malalts a l'edifici de Sant Josep 
"situat en el Salnitre d'aquesta població", doncs ja 
s'havien fet les obres de reforma i reparació. Ibarra diu 
que, en efecte, el salnitre estigué "primerament davant de 
Sant Josep, era o terra del comú del poble". Hi ha notícies 
que donen l'establiment de l'Hospital el 31 d'octubre. 
1843 
En Capítol del 2 de març, l'Ajuntament vegué un ofici de 
l'Intendent de la província, de la Junta de Renda de Béns 
Nacionals, on s'aasenyalava que, excepte la part de 
convent utilitzada a Col·legi, la resta devia "enagenar-se 
al millor postor". Seguiria referint-se al convent de la 
Mercè. 
1852 
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Es van fer obres al passeig del Xilindró, enfront del 
convent de Sant Josep. Foren utilitzades les manises del 
Refectori per a revestir els bancs del passeig. 
1853 
Amb la forta tempesta del 5 al 6 de desembre d'aqueix 
any, van haver algunes rotures a la Biblioteca del Convent 
de Sant Josep, cosa que l'Ajuntament aprofità per a 
demanar la seua custòdia. 
1865 
En Capítol del 3 de maig, es confirmà la propietat 
municipal de l'edifici. 
1884 
S'instal·là al convent de Sant Josep la Comunitat de les 
Germanes de la Caritat, que s'encarregarien de cuidar els 
malalts. 
1887 
Per voluntat de l'alcalde s'instal·là en la planta baixa de 
l'hospital un asil d'ancians. Allí estigué l'Asil d'ancians 
fins que s'inaugurà el nou edifici el 1919. 
1895 
Encara existien les capelles de l'església de l'Orde Tercera 
de l'església de Sant Josep, doncs Ibarra la descriu en 
present a la seua Historia..., però ja estava en runes. Hi ha 
una foto, amb la creu de terme, devers el primer quart del 
segle XX, on ja sembla veure's derrocada. 
1896 
A un pavelló annexe al convent, que tancava el passeig 
del Xilindró, hi ha una placa de marbre blanc on posa: 
"Escola de Pàrvuls de Sant Vicent de Paul. 1896". Deu ser 
la data d'instal·lació de l'escola (potser amb reformes de 
l'edifici) doncs la façana est del convent que dóna a la 
plaça es veu ja edificada al plànol del 1859. 
1909 
El 14 de març, Ibarra, en les seues críptiques efemèrides, 
parla d' "enderroc en la Tercera Orde de Sant Josep. Nova 
barriada". Pot referir-se a l'enderroc de tota la coberta, o 
part, de la capella de l'orde tercera que comentàvem adés. 
1934 
Datat al mes de setembre existeix un "Croquis de 
l'Hospital Municipal d'aquesta ciutat", a escala d'1/200. 
1942 
El mes de març, l'arquitecte Serrano i Peral, redactà un 
"Projecte de pavelló d'infecciosos amb servei de 
desinsectació, a l'Hospital Municipal d'Elx". el projecte 
contenia dues solucions: la A era un magnífic projecte 
neo-arabista d'un racionalisme exacerbat, tant en 
l'organització de la planta com en els alçats. La planta era 
en forma d'ela, amb balcons als extrems i els serveis a 
l'angle. Tenia planta baixa i dos pisos. Era un 
racionalisme perfecte, amb un grafisme molt acurat. 
Probablement aquest siga el millor projecte de Serrano i 
Peral, si més no, per l'estudi de la planta. La solució B 
estava composada per un rectangle envoltat de galeries. El 
volum era prismàtic, molt contundent, també racionalista. 
Les altures eren també de planta baixa i dos pisos. Les 
façanes són antològiques, d'un purisme modern que 
admira. Tant l'un com l'altre edifici estaven situats enmig 
de l'hort, encara que no consta un plànol d'emplaçament 
exacte, doncs a la memòria s'explica que el lloc era "un 
dels bancals, el més gran i allunyat dels carrers que 
envoltaven el recinte de l'hospital". No es va construir res 
d'aquests projectes. 
1957 

Entre aquest any i el següent es féu un "Projecte de 
reforma i ampliació de l'Hospital Municipal amb Casa de 
Socors i Gota de Llet". 
1965 
El 22 de gener, els dos arquitectes municipals feren un 
informe sobre els greus danys causats en l'edifici de 
l'Hospital pel "vent huracanat que durant dos dies fuetejà 
la ciutat i que arribà als 125 Km/h". Hi havia clivells, 
bombaments, desploms i trossos de coberta en terra. 
Segons l'informe, la ruïna era imminent a certes zones, i 
concloïa dient que "unit a l'estat general de ruïna de 
l'edifici, ja en el seu últim terç de vida, i tenint en compte 
les necessitats de seguretat de l'ús al què hom el destina, 
procedeeix la declaració de ruïna total i imminent de 
l'edifici". Es van prendre mesures per a desallotjar els 
malalts. Una vegada buit l'edifici s'havia de "procedir amb 
urgència a l'enderroc de totes aquelles parts que tinguen 
perill d'afonar-se". Aquest informe anava acompanyat de 
fotografies on es veu l'escala barroca, amb barana de fusta 
tornejada, les baldoses de fang, la coberta de fusta vista 
que cobria l'escala, etc. El convent deixà d'utilitzar-se 
com a hospital. Malgrat els projectes que es van fer, la 
iniciativa municipal guiada pels guanys, com si fos la 
iniciativa privada, abandonà un ús i un edifici important, 
deixant-lo caure en lloc de fer les oportunes reparacions. 
El mes de març, els arquitectes municipals redactaren un 
"Projecte d'Agrupació Sanitària", que consistia en 
derrocar tot el convent, excepte el claustre, fent-li galeries 
noves i construint una nova ala frontal. Aquest projecte és 
semblant al de desembre del 1957: ales envoltant el 
claustre i una ala més llarga en la part de davant. Les 
altures eren quatre o cinc, i l'estil, els dels ambulatoris 
dels anys 60 de la Seguretat Social. 
1966 
 Se'n van les monges que cuidaven els malalts de 
l'hospital veient que no s'arreglava l'edifici. Eren les Filles 
de la Caritat de Sant Vicent de Paul. En juliol, tanmateix, 
l'arquitecte municipal Serrano i Peral encara féu un 
"Projecte d'Hospital Rural (agrupació sanitària)", edifici 
de planta baixa i dues plantes, que mantenia els paraments 
del claustre (no el trespol ni la teula), però tirava les ales 
del convent per a tornar-les a fer. Era un edifici de rajola 
vista, com un ambulatori de l'època, amb un sòcol de 
pedra i motllures en la façana. 
1967 
El 21 de juliol, l'Ajuntament aprovà el "Projecte Reformat 
per al Parc de Bombers", fet per l'arquitecte municipal 
Pérez i Aracil. El projecte original estava datat en juliol 
del 1964. Començava l'ocupació dels terrenys de l'hort de 
Sant Josep. 
1970 
En abril, l'arquitecte municipal Pérez i Aracil féu un 
"Projecte de reforma i condicionament de terrenys de 
l'hort de l'Hospital Municipal, per a habilitar espais amb 
destí a dipòsits dels vehicles trobats en la via pública o 
per orde judicial". El 23 d'abril d'aquest mateix any es va 
signar l'acta de recepció definitiva de les obres del Parc de 
Bombers. 
1974 
El mes d'abril, hom deixà de celebrar culte en l'església de 
Sant Josep, mercè a un informe de ruïna de l'arquitecte 
municipal. L'Oficina Tècnica Municipal féu un alçament 
de l'església i del claustre. 
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1978 
Campanya ciutadana de premsa per a salvar el convent i 
l'església de Sant Josep. 
1979 
El BOE del 23 d'octubre publicà l'orde del Ministeri de 
Cultura, per la qual es tenia per incoat "expedient de 
declaració de Monument Històric-Artístic d'Interés Local, 
en favor de l'església de Sant Josep". 
1980 
Es redacta un projecte i comencen les obres per a 
construir al convent de Sant Josep, la Biblioteca i l'Arxiu 
Municipals. 
1981 
El BOE del 9 de febrer publicà una Orde del Ministeri de 
Cultura del 30-12-1980, per la què es declarava 
Monument Històric-Artístic d'Interés Local, l'església de 
Sant Josep.  
Amb les obres de la Biblioteca van aparéixer en el subsol 
uns aljubs de grans dimensions. S'enderrocaren les ales i 
dependències del convent, excepció feta del claustre 
central, excepte el parament de llevant de la galeria, on hi 
havia frescs, que també va desaparéixer. Les pintures al 
fresc pateixen diversos danys amb les obres. Al claustre 
alt van aparéixer restes de pintures al fresc polícromes, de 
regular interés. El claustre, les diverses galeries i el pati 
central, són reparats. El nou edifici destinat destinat a 
Biblioteca Municipal és de soterrani, planta baixa i planta 
pis. La seua concepció historicista, el tractament de les 
parets exteriors amb rajola vista i el manteniment de 
l'escala originària pel que fa a l'altura i a l'ocupació en 
planta, fan d'ell un edifici d'interés, allunyat dels intents 
dels anys 60 de construir un hospital de cinc o sis plantes. 
La part corresponent a l'Arxiu Municipal reprodueix l'ala 
posterior preexistent. 
1982  
El 21 de maig s'inaugurà la Biblioteca Municipal. La part 
de l'Arxiu estava a mitjan fer. Hi assistiren el Governador 
Civil, el Director General de Cultura, el President de la 
Diputació, etc. En contra de la campanya que intentava 
fer veure que s'havia salvat ja Sant Josep, apareixen a la 
premsa varis comunicats denunciant el lamentable estat 
de l'església i l'enderroc de diverses ales del convent. El 
mes de juliol es va redactar el projecte de restauració de la 
coberta de l'església de Sant Josep. Bàsicament es tractava 
de substituir els pilarets de descàrrega de les fustes sobre 
els arcs de la volta, per cutxillos metàl·lics, alleugerant el 
pes de la volta. També s'havia de reparar tota la coberta, 
llevant els pedassos de teula existents, i col·locant teula 
nova i uniforme. Comencen les obres de reparació de la 
coberta de l'església de Sant Josep en desembre del 1982. 
 
NOTES CRÍTIQUES I DESCRIPTIVES 
 
"Dona Joana de Portugal, mare de l'excel·lentíssim senyor 
Bernardí de Càrdenas, portà pels anys del 1562, aquests 
sants religiosos de l'Orde de Sant Francesc, que abans no 
els havia en aquest regne, i els edificà aquesta casa com 
roman, amb els seus bons edificis i l'església. És un 
paradís de veure com de ben endreçada està." 

CRISTÒFOL SANZ (1621) 
 

"Arribats a la Vila d'Elx, no amb poc treball, per ser tan 
llarg el viatge i per haver vingut apostòlicament. 

Descalços i demanant almoina per a sustentar-se on no hi 
havia conevnt o Germans [...]. Anaren primer de tot a 
l'església de Santa Maria. Ja la Justícia i el Regiment de la 
Vila els estava esperant per tal d'acompanyar-los al lloc 
que s'havia esperat per a la fundació, que fou en una 
ermita intitulada de Sant Josep, que estava començada a 
llaurar, distant com 300 passes de la població, i dividida 
per una gran Rambla, en un lloc plàcid i un poc eminent. 
Havent doncs, pres la possessió s'acomiadaren els 
religiosos en unes estretes i penoses habitacionetes que 
eren l'habitatge de l'ermità, i allí estigueren fins que a 
costa del senyor Duc s'edificà el convent. [...] Del primitiu 
convent, res no ha quedat sinó el lloc, doncs pels anys del 
1678 es desféu tot i s'obrà després amb l'endreçament, 
majestat, finor i grandesa que avui es veu. Té grans 
comoditats, bones cel·les, formoses oficines, jardins i 
horts ameníssims amb aigua manantial, que cria moltes 
palmeres, tarongers, llimoners, arbres fruiters i tota classe 
de cols. S'hi llig Teologia i, regularment, filosofia. La 
comunitat ascendeix a cinquanta-quatre religiosos. Té una 
bona biblioteca i els claustres baixos (amb la seua 
cabalosa cisterna d'aigua dolça) són cosa magnífica, on 
s'han pintat amb destre pinzell, molt viu, les vides del 
Pare Sant Francesc d'Asís1 i Sant Pasqual Bailon. El 27 de 
maig del 1791 es col·locaren aquests llenços." 

J. MONTESINOS (1795), 
citat per Ibarra i Ramos 

 
 

 "Té Elx un hospital de Caritat i Casa de 
Beneficiència fundat abans de el 1400 per l'Ajuntament 
de la Vila, amb l'objecte de curar els pobres malalts [...]. 
En l'actualitat s'ha utilitzat per a aquest objecte l'ex-
convent dels PP. Franciscans, havent-se fet amb tal motiu 
algunes obres necessàries i indispensables. El convent de 
Sant Josep és una bona fàbrica, prou capaç; en el seu 
centre es veu un gran pati rodejat d'un soportal amb vàries 
pintures al·lussives a la vida de Sant Pasqual Bailon; en el 
centre del pati hi ha un pou o cisterna d'aigües de pluja, i 
vora l'edifici, un hort de palmeres i altres arbres fruiters. 
En l'actualitat, en la seua església no sols es diu missa, 
sinó que s'ha reclamat del Govern que l'habilite com ajuda 
de la parròquia del Salvador." 

PASCUAL MADOZ (1845-1850) 
 
 "L'hospital municipal ocupa tot el convent de 
Sant Josep que té al seu centre un gran pati, en el claustre 
del qual es veuen vàries pintures de la vida de Sant 
Pasqual Bailon, així com del Beat Andreu, i al centre, una 
cisterna, per a aigües pluvials. Annexe a l'edifici hi ha un 
formós hort." 

JAVIER FUENTES I PONTE (1887) 
 
 

 "El convent del 1678 ha estat un dels millors i 
més formosos que tenia l'Orde. Reunia grans comoditats i 
no escasses rendes. Bones cel·les, formoses oficines, 
riquíssima biblioteca i un hort amé, amb aigua de 
Marxena. Hi havia a la comunitat cinquanta-quatre flares. 
Es llegia Teologia i Filosofia. El claustre baix té una 
                                                             
1 "Distracció, sens dubte, és Sant Andreu Hibernon", 
aclara, sabut, Pere Ibarra. 
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excel·lent col·lecció de llenços pintats a dues tintes i que 
representen episodis de les vides de Sant Pasqual Bailon i 
del beat Andreu Hibernon. 
L'església és molt bona. Perfecte el retaule de l'altar 
Major, de talla daurada, i enriquit amb delicades pintures 
sobre fusta. Enmig hi ha un sant Josep pintat sobre llenç. 
Dalt destaquen les armes del Duc, Marqués d'Elx. La 
planta de l'església és de creu llatina, amb un creuer curt i 
sense cúpula. Sobre la porta d'entrada, oberta enfront de 
l'altar Major, hi ha el cor, en alt. La trona està adossada al 
segon pilar de la dreta. Té sis capelles claustrals. 
L'exornació de murs i capelles és molt sobresortint, si bé 
està prou deteriorada per les goteres. Al trespol hi ha 
pintades formoses rosasses, amb imatges de Sant Andreu 
Hibernon, Jesucrist Pastor i altres. La primera capella de 
la dreta està dedicada al gloriós Sant Pasqual. Té un bell 
retaule i les parets estan decorades al temple amb 
passatges de la vida del sant. Té un sòcol de manises. La 
segona capella de la dreta està dedicada a Santa Anna, 
talla antiga i de poc mèrit. Té molt bones figures d'estuc i 
està profussament adornada amb pintures i relleus. La 
tercera capella de la dreta és del Santíssim Crist 
Crucificat, escultura de tamany natural. Als costats hi ha 
dues imatges molt inferiors, de Sant Didac i de la Mare de 
Déu de la Salut procedents de l'Hospital de la Corredora. 
La capella està pintada al temple amb passatges de la vida 
de Sant Didac. Hi ha un tros de l'antic retaule amb una 
pintura del segle XVII. La primera capella de l'esquerra és 
la de Sant Pere d'Alcàntera, amb un bon quadre. Està 
llastimosament estropejada per les goteres. La segona 
capella de l'esquerra està dedicada al Nen Jesús, raquític 
bult de mal gust. En canvi, la feina artística és molt 
sobresortint encara que ha estat emblanquinada. El cupulí 
està decorat amb relleus i fugures d'àngels de molt de 
gust. La tercera capella de l'esquerra està dedicada a Sant 
Antoni. Ha estat restaurat recentment. 
Pegada a l'església estan les runes de la capella dels 
Germans de l'Orde Tercera Seràfica, des que es féu el 
convent i la capella. La nau era gran, amb creuer i mitja 
taronja. Al costat de l'Evangeli, que és paret migera amb 
Sant Josep, no hi ha capelles. A la dreta n'hi ha cinc. Tota 
l'església estava pintada formant graciosos motius 
decoratius." 

PERE IBARRA I RUIZ (1895) 
 
 

"L'església és curiosa per la seua decoració interior. El 
claustre és modest, dels alcantarins més típics, amb 
pintures monocromes." 

ELIES TORMO (1923) 
 
"L'església, sobretot les pintures murals, és un encant. 
Llàstima gran que les goteres, innegable mostra d'un 
abandó que ratlla en la criminalitat, hagen destruït aquell 
museu. En talles d'algeps, fusta i, sobretot, en pintures al 
temple, no tenim a Elx, i potser en moltes llegües a la 
rodona, res de millor. El claustre encara està decorat, 
gràcies a la meua monomania conservadora (doncs foren 
despresos per cert analfabet reformista) amb preciats 
llenços a dues tintes, d'un estil raríssim i parells amb els 
quals no n'he vist en cap lloc. L'ensenyament supoerior 
que allí es donava alcançà fama regional; la biblioteca era 
copiosíssima, encara que no tan selecta com la dels 

Mercedaris, arribant a ser considerada com una de les 
millors de l'Orde." 

PERE IBARRA I RUIZ (1923) 
 
"El marge dret del Vinalopó fou una frondosíssima 
pinada, la destrucció de la qual és molt posterior a la 
reconquista. El convent de Sant Josep estigué envoltat de 
pins, que pel nord s'internaven en terme d'Asp." 

PERE IBARRA RUIZ (1931) 
 

"Un edifici que fou convent de Sant Josep, de forma 
irregular, sent el resultat de l'agregació de varis 
rectangles, ocupant una superfície de 2.172 m2. Té la seua 
entrada pel passeig del Xilindró i limita per la dreta amb 
via pública, per l'esquerra amb la séquia de Marxena, i per 
darrere amb l'hort annexe a la finca." 

Document Anònim de l'AME citat per Ramos (1970) 
 
"A diferència de mercedaris i clarisses, el convent de 
franciscans sempre anava escàs de recursos econòmics." 

VICENT GOZÀLVEZ I PÉREZ (1976) 
 
"L'església de Sant Josep, situada extramurs de la ciutat, 
vora el riu Vinalopó, és una típica edificació conventual 
del barroc valencià. El seu major interés està en que és 
l'edifici que millor representa (amb l'església d'Albatera) 
la fussió a la Governació d'Oriola de les influències 
barroques de València i de Múrcia. És una església d'una 
sola nau, dividida en quatre trams, amb capelles 
quadrades entre contraforts perforats. El creuer està 
assenyalat amb la interrupció de la línia de capelles. El 
presbiteri és recte, amb sagristies que determinen el 
rectangle exterior. El predomini de l'horitzontalitat la 
relaciona amb les conventuals d'Orito i de Sant Domènec 
d'Oriola, i la situa a finals del segle XVII. Al segle següent 
les esglésies conventuals de la Governació (Monòver, 
Sant Joan de la Penitència d'Oriola, Xixona, etc.) tendiran 
a un augment de l'altura que es mantindrà  fins molt 
avançat el neoclàssic. 
La descripció de l'exterior de l'edifici és impossible per 
l'existència de les edificacions conventuals, de la Capella 
de la Comunió (avui sense trespol, situada als peus) i 
altres afegits de dubtós gust. S'entra a l'església per una 
porta allindanada, situada en els murs dels peus, construït 
de mamposteria amb verdugades de rajola, material que 
també reforça els cantons. L'espadanya que corona aquest 
mur és habitual al barroc castellà, però és atípica al País 
Valencià. La nau interior està coberta amb una volta de 
canó sobre faixons que descansa directament sobre els 
contraforts. La línia d'unió està marcada mitjançant un 
fals entaulament continu. El pas a les capelles laterals és 
amb arcs de mig punt recolzats en pilars adossats als 
contraforts. El primer tram dels peus, més llarg que els 
altres, està ocupat per un cor alt sobre un arc rebaixat. La 
capella corresponent de l'Evangeli és cega i aprofita de 
capella del Crist i d'accés al convent. La de l'Epístola 
servia d'eixample de la Capella de la Comunió. Els trams 
laterals del creuer estan formats com la nau (i també el 
presbiteri) mentre que el central, tot i seguint un tipus 
conventual, està coberta amb una volta de quatre punts o 
bufada, recolzada en petxines. 
A l'església doncs, hom segueix els esquemes del barroc a 
la Governació d'Oriola, encara que presenta interessants 
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característiques estilístiques. La decoració, tanmateix, li 
dóna entitat dins el conjunt del País Valencià. Els 
requadres blaus pintats en arcs, voltes i claus, segueixen 
una tradició conventual barroca, però els d'aquí tenen més 
qualitat que els de Monòver, Sant Joan de la Penitència, 
etc., sobretot amb la imatge de la clau del presbiteri. Les 
pintures al fresc de les capelles segona i quarta de 
l'Evangeli i quarta de l'Epístola, formen, després del 
Col·legi de Sant Domènec, el conjunt de més entitat de la 
Governació. La segona capella de l'Evangeli fou decorada 
el 1746, i pot ser obra de Joaquim SemPere. És el millor 
conjunt decoratiu pintat del primer rococó de la 
Governació. El frontis de l'altar, sobretot amb la 
utilització de cortinatges, és la trasllació de la pintura dels 
elements decoratius usats per Joan Baptista Borja en la 
portada principal del Monasteri de la Santa Faç (1724). 
Està emparentada amb la capella de la Comunió de la 
parroquial d'Agost, obra probable de Josep Terol el 
Menor. El llenç central, encara que brut i repintat, sembla 
estar dins les característiques del primer Fra Antoni de 
Villanueva. Les pintures al fesc de la quarta capella de 
l'Evangeli podrien ser del mateix autor. Hi són 
destacables el sòcol de manises del s. XVIII, element típic 
del barroc valencià, però que és l'únic que es conserva 
encara a la Governació d'Oriola. També el retaule (devers 
el 1716) està emparentat amb els dels Caro i els dels 
deixebles de Busi. Les pintures de la quarta capella de 
l'Epístola serien encara del mateix autor. A més té un 
retaule d'un tipus usual a meitat del segle XVIII: un cos 
únic franquejat per columnes i ocupat íntegrament per un 
llenç. 
Si el conjunt de pintures al frec és interessant, no ho són 
menys els relleus de les dues capelles del tercer tram. Hi 
destaca la utilització d'elements decoratius d'algeps, cosa 
que gairebé defineix el barroc valencià de principi del 
segle XVIII, però que queda circumscrita al nord de la 
frontera històrica Biar-Busot (capelles de la Comunió de 
Biar i d'Onil). Al sud, i durant el segle XVIII, només 
trobem la capella de la Comunió d'Agost. La tercera 
capella de l'Epístola presenta una decoració en marcs i 
petxines que està pròxima les fòrmules de Joan Pérez 
Castiel. El retaule té un esquema arquitectònic més 
avançat (moviment en planta, elements decoratius...) i 
alguns detalls els posen en contacte amb la portada 
principal de l'església de Santa Maria d'Alacant, de 
Laureà Villanueva: així, la fornícula central que ocupa 
gairebé tot el cos; la ruptura de l'arquitrau i el fris, el 
trencament de l'entaulament per a donar pas a una gran 
cartela i l'abundància d'elements decoratius sobre 
l'entaulament. La decoració i l'arquitectura del retaule de 
la tercera capella de l'Evangeli són semblants, però la 
decoració del retaule enllaça directament amb l'obra de 
Borja. Pensem que ambdues poden ésser obres d'Ignasi 
Castells o d'un taller pròxim. Castells fou un tallista d'Elx 
que, juntament amb Pasqual Valentí, van fer les obres 
més interessants del rococó que des de formes italianes 
evolucionà cap a una influéncia centreeuropea. És molt 
destacable el gran retaule central, obra probable de 
començament del segle XVIII, anterior als de les capelles i 
relacionable amb l'estil que obrí cap al 1680 en la zona, 
Nicolau de Busi. Destaca d'aquest retaule un conjunt de 
cinc llenços sense estudiar i d'una qualitat molt superior 
als de la resta de la Governació d'Oriola. 

La pèrdua de l'Arxiu de l'Orde, la manca de notícies a 
l'Arxiu Municipal i la dificultat d'utilitzar l'Arxiu de 
Protocols fan impossible tenir un millor coneixement, 
més enllà de les notícies d'Ibarra, de la història del 
convent de Sant Josep." 

RAFAEL NAVARRO I MALLEBRERA (1979) 
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Fragment d'Elx del Regne, Madrid, 1859. [p. 1626] 
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Convent de Sant Josep i plaça dels Reis Catòlics, segons 
la restitució d'un vol de setembre del 1974. AME, SP, PE 
de la VLV, original a E: 1/1.000. [p. 1627] 
 
Façana de l'església i del convent de Sant Josep al passeig 
del Xilindró segons l'Oficina Tècnica Municipal (1979). 
Encara queden alguns passos del calvari del passeig. La 
part de l'esquerra forma part de les oficines de la 
Biblioteca, i la de la dreta és la capella de l'Orde Tercera 
en ruïna i sense reparar. Enmig està la porta de l'església i 
a la vora l'entrada al Crist de Zalamea. AME, SP i NO. 
Projectes d'Arxiu i Biblioteca Municipal i de reparació de 
la coberta de l'església. [p. 1628-1629] 
 
Secció transversal de l'església de Sant Josep pel cor alt, 
segons l'Oficina Tècnica Municipal (1979). La part de 
l'esquerra correspon a la capella del Sant Crist de Zalamea 
i la de la dreta a la capella de l'Orde Tercera, derrocada i 
sense trespol. AME, SP i NO. Projectes d'Arxiu i 
Biblioteca Municipal i de reparació de la coberta de 
l'església. [p. 1630-1631] 
 
Secció transversal de l'església i el convent de Sant Josep, 
segons l'Oficina Tècnica Municipal (1979). Es veu la 
diferent formació de la volta central i de les cúpules de les 
capelles, així com la composició del claustre. La part de la 
dreta corrrespon a la capella de l'Orde Tercera, actualment 
ocupada per tallers municipals. AME, SP i NO. Projectes 
d'Arxiu i Biblioteca Municipal i de reparació de la coberta 
de l'església. [p. 1632-1633] 
 
Secció longitudinal de l'església de Sant Josep, segons 
l'Oficina Tècnica Municipal (1979). A l'esquerra estan els 
peus i el cor alt i a la dreta, el presbiteri. Enfront estan tres 
tres de les capelles laterals. AME, SP i NO. Projectes 
d'Arxiu i Biblioteca Municipal i de reparació de la coberta 
de l'església. [p. 1634-1635] 
 
Planta de l'església de Sant Josep, segons l'Oficina 
Tècnica Municipal, devers el 1976, [p. 1636, inf.] 
 
El convent de Sant Josep. Els arcs que es veuen 
corresponen a la capella de l'Orde Tercera. Els escalons i 
la columna de la dreta deuen ser de la Creu de Terme del 
Camí d'Oriola. Fotografia de principi de segle. [p. 1636, 
sup.] 
 
Convent de Sant Josep, vista aèria des del sud. Hom pot 
observar encara el Passeig del Xilindró, amb la tanca, les 
acàcies i els passos del calvari. L'edifici encara estava 
perfectament conservat, així com el jardí dels franciscans, 
en el qual encara no s'havien fet les desastroses 
intervencions municipals del parc de bombers i del parc 
mòvil, per la qual cosa es tallaren nombroses palmeres. 
Fotografia devers el 1955. [p. 1637] 
 
Convent de Sant Josep, plaça dels Reis Catòlics (Passeig 
del Xilindró). Façana dels peus de l'església, mirant cap al 
nord, abans que començaren les obres del Palau de 
Justícia. Quedaven algunes estacions del Via-Crucis que 
hi hagué davant del convent. Fotografia de el 1978. [p. 
1638, sup.] 
 

Convent de Sant Josep, plaça dels Reis Catòlics (Passeig 
del Xilindró). Façana dels peus de l'església, amb el Palau 
de Justícia acabat. Malgrat no siga un edifici desmesurat, 
ha trencat la fràgil escala de la plaça. La petita façana de 
Sant Josep ha perdut tota la importància que tenia dins del 
conjunt. Les dues estacions del Via-Crucis van 
desaparéixer. Fotografia de el 1981. [p. 1638, inf.] 
 
Convent de Sant Josep, plaça dels Reis Catòlics (Passeig 
del Xilindró). Façana de l'església, escola de pàrvuls i 
fragment del convent, abans que començàs a ésser 
enderrocat. Fotografia del 1979. [p. 1639, sup.] 
 
Convent de Sant Josep, plaça dels Reis Catòlics (Passeig 
del Xilindró). Façana de l'església, escola de pàrvuls i una 
ala del convent, quan aquest s'estava derrocant per a 
edificar l'arxiu municipal; hom pot observar que només 
queda el tros que està pegat a l'església. Fotografia de el 
1981. [p. 1639, inf.] 
 
Convent de Sant Josep, plaça dels Reis Catòlics (Passeig 
del Xilindró). Detall del campanar de paret o espadanya. 
L'antic Via-Crucis, amb acàcies enmig i manises 
barroques és des de meitat dels anys 70, un aparcament 
d'automòbils. Fotografia de el 1978. [p. 1640, inf.] 
 
Convent de Sant Josep i Escola de Pàrvuls, plaça dels 
Reis Catòlics (Passeig del Xilindró). Detall de l'angle de 
la plaça i les estacions que resten dempeus. Fotografia de 
el 1981. [p. 1640, sup.] 
 
Església de Sant Josep, plaça dels Reis Catòlics (Passeig 
del Xilindró). Façana de la Capella de l'Orde Tercera, en 
runes. Fotografia de el 1978. [p. 1641, inf.] 
 
Església de Sant Josep. Vista posterior, des del carrer de 
Sor Josepa Alcorta. La paret del primer pla és del Parc 
Mòvil de la Policia Municipal, que fou construït damunt 
d'algunes dependències i d'un tros de jardí del convent. A 
l'esquerra estan les runes de la Capella de l'Orde Tercera. 
Fotografia de el 1978. [p. 1641, sup.] 
 
Convent de Sant Josep. Enderroc de les ales de llevant del 
Convent i treballs d'excavació per a construir el soterrani 
de l'Arxiu Municpal. Amb aquests treballs van aparéixer 
aljubs gòtics que també foren destruïts. Una tira sencera 
de palmeres fou arrancada. La paret del fons, que tenia 
pintures al fresc, també va ésser destruïda. Fotografies de 
el 1981. [p. 1642] 
 
Convent de Sant Josep, ala de migdia i restes del jardí de 
palmeres dels Franciscans. Aquí hi va haver una escola de 
la qual restaven pintures al fresc en les parets. Derrocada 
junt amb la resta del convent. Fotografia de el 1981. [p. 
1643, sup.] 
 
Convent de Sant Josep, ala veïna a l'església. Excepte el 
claustre i tres de les quatre parets que tenien pintures al 
fresc, tota la resta del convent ja estat destruïda d'una 
manera sistemàtica i paulatina, conforme avançaven els 
treballs de construcció de l'arxiu. Fotografia de meitat de 
el 1981. [p. 1643, inf.] 
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Convent de Sant Josep, dos angles del claustre, deliciosa 
peça del barroc popular. Fotografies de el 1978. [p. 1644] 
 
Convent de Sant Josep, un angle del claustre. Fotografia 
del 1979. [p. 1645, inf.] 
 
Convent de Sant Josep, brocal del pou d'enmig del 
claustre. Fotografia de el 1978. [p. 1645, sup.] 
 
Convent de Sant Josep. Angle noroest del claustre, que 
dóna sobre l'església, abans que començaren les obres de 
construcció de l'Arxiu Municipal. Fotografia del 1978. [p. 
1546, inf.] 
 
Convent de Sant Josep. Angle noroest del claustre durant 
els treballs de restauració. Pot observar-se el mal estat 
dels llanterons que ha danyat les pintures de l'església des 
de fa dècades. Fotografia de el 1981. [p. 1646, sup.] 
 
Convent de Sant Josep, corredor de ponent del claustre. 
Baix de l'algeps estan els delicioseos frescos a dues tintes. 
El pis en damero, del s. XIX, ha estat llevat amb les obres 
de restauració. Fotografia del 1978. [p. 1647, inf.] 
 
Convent de Sant Josep, corredor del nord del claustre. A 
l'esquerra hom pot apreciar els únics frescos a dues tintes 
que hi havia descoberts aleshores. Fotografia del 1978. [p. 
1647, sup.] 
 
Convent de Sant Josep. Pintures al fresc a dues tintes del 
claustre, que foren lloades per Ibarra. Moltes d'elles han 
estat destruïdes en fer les regates de l'instal·lació 
d'electricitat, a més de les que van desaparéixer amb la 
paret de llevant que fou derrocada sencera. Fotografies 
del 1978 i 1981. [p. 1648] 
 
Convent de Sant Josep. Detall de les pintures del claustre, 
bàrbarament mutilades en el primer quart de segle. 
Fotografia de el 1978. [p. 1649, sup.] 
 
Convent de Sant Josep. Una de les pintures al fresc 
polícromes que van aparéixer al primer pis del claustre 
amb els treballs de construcció de la Biblioteca i Arxiu 
Municipal. S'observa la mutilació feta amb les regates de 
la instal·lació elèctrica. Ningú es preocupà d'allò que hi 
havia baix de l'algeps. Fotografia de el 1981. [p. 1649, 
inf.] 
 
Església del convent de Sant Josep,. Retaule de l'altar 
major, amb el llenç central dedicat a Sant Josep. 
Fotografia de principi de segle, per Pere Ibarra. [p. 1650, 
inf.] 
 
Església del convent de Sant Josep, plaça dels Reis 
Catòlics (passeig del Xilindró). Vista des de l'entrada. Al 
fons, el retaule de l'altar major. Fotografia de el 1978. [p. 
1650, sup.] 
 
Església del convent de Sant Josep, capelles de la dreta. 
Fotografia de principi de segle, per Pere Ibarra. [p. 1651, 
sup.] 
 

Església del convent de Sant Josep, capelles de la dreta. 
Fotografia de el 1978. [p. 1651, inf.] 
 
Església del convent de Sant Josep, capelles de l'esquerra. 
Fotografia de el 1978. [p. 1652, sup.] 
 
Església del convent de Sant Josep, vista del cor alt des 
del presbiteri. Fotografia de el 1978. [p. 1652, inf.] 
 
Església del convent de Sant Josep. Primera capella de la 
dreta, que estava dedicada a Sant Pasqual. Ibarra 
considera que és un bell retaule. Fotografies de el 1978 i 
principi de segle. [p. 1653] 
 
Església del convent de Sant Josep. Primera capella de la 
dreta, que estava dedicada a Sant Pasqual. "Les parets 
estan decorades al temple, amb representacions de 
passatges de la vida del sant. Hi ha un sòcol de manises" 
(IBARRA, P.: Historia..., p. 199). Fotografies de principi 
de segle i de el 1978. [p. 1654] 
 
Església del convent de Sant Josep. Segona capella de la 
dreta, que estava dedicada a Santa Anna. La talla "antiga i 
de poc mèrit" que cita Ibarra ja no existeix. Fotografies de 
principi de segle i de el 1978. [p. 1655] 
 
Església del convent de Sant Josep. Segona capella de la 
dreta, que estava dedicada a Santa Anna. Detall de la 
paret del costat de la trona. Observe's el canvi de la 
barana d'aquesta. Fotografies de principi de segle i de el 
1978. [p. 1656] 
 
Església del convent de Sant Josep. Segona capella de la 
dreta, que estava dedicada a Santa Anna. "Té aquesta 
capella molt bones figures d'estuc, i troba's profusament 
adornada amb pintures i relleus" (IBARRA, P.: Historia..., 
p. 199). Fotografies de el 1978. [p. 1657] 
 
Església del convent de Sant Josep. Segona capella de la 
dreta, que estava dedicada a Santa Anna. Detall de la 
cúpula i de la bellíssima decoració barroca. Pot apreciar-
se el lamentable estat de les pintures. "Abandó criminal" 
li deia Ibarra. Fotografies de el 1978 i de principi de 
segle. [p. 1658] 
 
Església del convent de Sant Josep. Tercera capella de la 
dreta, del Santíssim Crist Crucificat. "Escultura de tamany 
natural. Als costats, dues imatges molt inferiors de Sant 
Didac i de la Mare de Déu de la Salut procedents de 
l'Hospital de la Corredora. La capella està pintada al 
temple. Als recuadres se representen escenes de la vida de 
Sant Didac. Damunt l'altar es conserva un tros de l'antic 
retaule exornat amb bona pintura del segle XVII" (IBARRA, 
P.: Historia..., p. 199). Fotografies de principi de segle, 
per Pere Ibarra. [p. 1659] 
 
Església del convent de Sant Josep. Primera capella de 
l'esquerra, sota l'advocación de Sant Pere d'Alcàntera. 
"Bon quadre. Fou costejat pel Duc d'Arcos. Avui està 
llastimosament estropejada per les goteres, així com tota 
l'exornació mural. La part de llenç amb figures que es 
conserva sense deteriorament, al peu del retaule, és de 
primera força, així com els fragments pictòrics dels murs" 
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(IBARRA, P.: Historia..., p. 200). Fotografies de principi 
de segle, per Pere Ibarra. [p. 1660] 
 
Església del convent de Sant Josep. Segona capella de 
l'esquerra, que estava dedicada al Nen Jesús. El "raquítico 
bulto de muy mal gusto" amb què Ibarra es referia al patró 
de la capella va desaparéixer. Fotografia de principi de 
segle i de el 1978. [p. 1661] 
 
Església del convent de Sant Josep, segona capella de 
l'esquerra. "La labor artística d'aquesta capella és molt 
sobresortint. La cupuleta està decorada amb relleus i 
figures angèliques de molt de gust" (IBARRA, P.: 
Historia..., p. 200). Fotografies de principi de segle i de el 
1978. [p. 1662] 
 
Església del convent de Sant Josep. Detall del cor alt i de 
la deliciosa decoració dels arcs i les voltes. Fotografies de 
principi de segle, per Pere Ibarra, i de el 1978. [p. 1663] 
 
Església del convent de Sant Josep. Detall de les voltes de 
la nau i del creuer, amb els rosetons pintats a les petxines 
i al sostre. Fotografies de principi de segle, per Pere 
Ibarra, i de el 1978. [p. 1664] 
 
Església del convent de Sant Josep. Detalls dels rosetons 
de damunt de l'altar major i d'un dels braços del creuer. 
Fotografies de principi de segle, per Pere Ibarra. [p. 1665] 
 
 
F-10 
DENOMINACIÓ: CREU DE TERME DEL CAMÍ D'ORIOLA 
EMPLAÇAMENT: Estigué vora el convent de Sant Josep. 
Ara la creu pròpiament dita està al museu del Palau 
de la Calaforra 
AUTOR: Anònim 
ÈPOCA: 1400-1401 
 
DADES JURÍDIQUES 
 
Com la creu de terme del camí d'Alacant, aquesta fou 
manada fer pel Consell d'Elx i estigué en un lloc públic 
fins el 1931. Cal pensar que aquesta peça segueix sent 
propietat pública i municipal malgrat estar en un museu 
privat. 
 
DESCRIPCIÓ 
 
D'aquesta creu no s'ha conservat la base ni el capitell. La 
creu en si té una altura de 0'75 m, una llargària d'1'00 m i 
un espessor de 0'23 cm, segons Andreu. Només té 
llavorada una de les dues cares. En l'eix vertical destaca la 
imatge de la Mare de Déu amb el nen Jesús al braç i 
coronada. En el braç esquerre hi ha un apòstol assegut 
escrivint un llibre; vora ell està l'àguila de Sant Joan, amb 
les ales desplegades. En el braç dret hi ha una altra figura 
també escrivint, amb l'àngel de Sant Mateu a la vora. En 
l'eix vertical de la creu hi ha sobre la Mare de Déu dues 
figures agenollades: una té un llibre i l'altra l'assenyala. El 
cercle o corona central sobre la que està la creu té una 
decoració vegetal que simula flors  de lis. 
 
 

CRONOLOGIA 
 
1384 
Segons l'acta del 22 de gener dels Llibres de Clavariat, es 
van fer tres dies processons i misses solemnes, per ordre 
del Consell, per tal que Déu guardara la Vila dels moros. 
Hi predicà un flare vingut de Múrcia que aconsellà que es 
feren creus en els camins, com és costum en el Regne de 
València: "[...] el poble en servei de Déu devia fer algunes 
creus en los camins, així com és costum al Regne de 
València, que és senyal d'habitació de fidels cristians; per 
tal lo dit Consell ordena i té a bé que per a servei de Déu 
Nostre Senyor i per a un bon exemple siga feta fet una 
creu de pedra on està el camí d'Oriola [...]". 
1401 
Segons acta del 26 de juliol, "ordena el Consell fer un arc 
de pedra picada, en l'alberc d'En Bernat Codines, a canvi 
de cert pilar de pedra que aquell donà per a alçar la creu 
en el camí d'Oriola. Dit pilar era un fust de columna de 
granit negre, trobat en l'Alcúdia i que aprofità de pilar per 
a la creu". 
1402 
L'acta del 8 d'abril diu que per a construir les grades de la 
creu del camí d'Oriola foren nomenats Miquel Andreu i 
Ferran de Galbis. Segons les actes, "en 26 d'abril del 1402 
posem la creu en lo camí d'Oriola, i era pilar de la casa de 
Godines, i la Vila li féu de pedra picada". S'insisteix més 
tard en el tema: "En 9 de juliol del 1402 decreta lo 
Consell i es posa la creu que hui ha hi en lo camí d'Oriola, 
junt Sant Josep [...]". 
1472 
Segons Fuentes i el Llibre de Clavariat del Consell de la 
Vila, el 18 de setembre fou manat que es renovara la part 
superior de la creu. 
1843 
En acta del 21 de febrer consta haver-se vist una 
certificació del mestre d'obres on es fan constar "les 
despeses ocorregudes en la composició de la creu 
col·locada en la immediació del camí d'Oriola i del 
suprimit convent de Sant Josep". 
1931 
El 10 de novembre fou derrumbada la creu del camí 
d'Oriola. Segons un Ibarra apòcrif fou trencat el fust de 
granit negre que suportava aquesta creu. El periòdic La 
Opinión escrivia: "No ho volíem creure però és un fet 
dolorós i cert: la creu gòtica col·locada a l'entrada de la 
població, en el camí d'Oriola, ha estat derrocada. Una 
ordre de l'alcalde, i no un acord de l'Ajuntament, ha estat 
prou per a cometre l'atemptat contra un monument 
històric i artístic catalogat com a tal entre els tresors de la 
nació. Aquest monument ha estat tirat i trencat en dos 
trossos. L'Acadèmia de Belles Arts de San Fernando, que 
acaba d'exalçar l'alcalde d'Elx per la seua iniciativa en pro 
de que el palmerar siga declarat Parc Nacional, dirà ara 
quin concepte li mereix aquest atemptat socialista." 
1944 
El 4 de març l'aquitecte municipal Serrano i Peral va 
redactar un "Projecte de creu de terme en el camí 
d'Oriola". A la memòria es feia menció d'un acord de 
l'Ajuntament de reconstruir "les dues creus de terme que 
estaven emplaçades a les eixides dels camins d'Asp [?] i 
d'Oriola". Hom deia que "aquesta última, de bell traç, té el 
crucificat [?] i la seua Santa Mare com a motius centrals, i 
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porta en els braços els quatre evangelis i representacions 
angèliques". Com es pot veure, l'autor confonia les creus 
dels camins d'Oriola i d'Alacant. No tinc notícia de la creu 
que apareix citada com a creu del camí d'Asp. Aquest 
projecte no va ser realitzat. Els plànols tenen interés. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
AME, SP. Projecte de la creu del camí d'Oriola (1944). 
AME, Llibres del Clavariat del Consell. 
ANDREU, M. i al.: Arte... 
FUENTES, J.: Memoria..., p. 33, 34 i 37. 
IBARRA, P.: Tesorillo..., p. 24. 
La Opinión, núm. 16, 15-11-1931. 
TORMO, E.: Levante. 
 
Creu de terme gòtica que es trobava en el Camí d'Oriola. 
Després que fou derrocada el 1931, fou depositada al 
Palau de la Calaforra, on es troba en l'actualitat, formant 
part del museu particular. Fotografies de el 1978. [p. 
1669] 
 
Vista del Raval de Santa Teresa des del Raval de Sant 
Joan. A l'esquerra, el nou edifici de l'Arxiu Municipal, 
construït damunt del solar del Convent de Sant Josep. A 
la dreta, el Palau de Justícia. Noves arquitectures amb 
intencions culturals i pretensions històriques. Fotografia 
de el 1981. [p. 1670] 
 
Casa de planta baixa, carrers de Sant Josep i Sant Pasqual. 
Volums de les cases de l'Elx antic, tot d'algeps, amb grans 
panys de paret on hi havia petites finestres; la façana i les 
migeres tenien una continuïtat total. Fotografia del 1977. 
[p. 1671, sup.] 
 
Casa de planta baixa i pis, carrers de Sant Josep, de Sant 
Pasqual i del Forn del Pla (carrer de Sant Antoni). 
Interessant edifici, molt ben composat, de principi de 
segle. Fotografia de el 1981. [p. 1671] 
 
 
F-11 
DENOMINACIÓ:  CARRER DE SANTA ANNA  
 
DESCRIPCIÓ 
 
El carrer de Santa Anna va de nord a sud, des de la plaça 
del Pont fins a la dels Reis Catòlics, paral·lel a la Rambla 
del Vinalopó. Entre aquest carrer i la Rambla està l'hort 
de Tombalobos, un dels horts de palmeres que defineix el 
paisatge urbà més important d'Elx: les vessants del 
Vinalopó. Malgrat la seua importància Urbana, l'estat de 
conservació de l'hort és lamentable. El carrer de Santa 
Anna fou el primer que es va ocupar dels del Raval de 
Santa Teresa, doncs el camí d'Oriola, des del Pont Vell (i 
abans des de la costa de Bonús) doblava per aquí i anava 
a buscar l'actual carretera de Matola que era el camí Reial. 
L'arquitectura original del carrer –i del barri– eren cases 
d'una planta, amb poques o ninguna finestra; encara en 
quedava una fa poc. També hi havia alguna casa pairal o 
burgesa, amb importants reixes i balcons de ferro forjat, 
desapareguda els últims anys. La resta del carrer són 
cases més o menys anodines de dues plantes. Hi ha 

aiximateix en aquest carrer un edifici de vuit o nou 
plantes, construït els anys 60, que és una de les majors 
barbaritats Urbanístiques comeses a Elx. Aquest edifici té 
un volum enorme i una altura desmesurada i envaix 
l'espai de l'hort i de la rambla sense cap respecte 
paisagístic ni històric.  
 
CRONOLOGIA 
 
1748 
Ramos cita un parador o fonda situat al carrer de Santa 
Anna, que donava per ponent al carrer de Sant Josep, per 
migdia a un atzucac i pel nord amb altres cases. "Es 
composava d'un descarregador gran, de dues cuines, d'un 
menjador, un cistell petit baix, un rebost, quatre 
cavalleries, un corral o parador gran amb pas de l'aigua de 
la séquia de Marxena i pou d'aigua de pluja. Dalt, una 
sala, tres habitacions capaces i dues petites, una de les 
quals fa de paller." 
1857 
Aquest any, segons Ramos, es començà la construcció 
d'un edifici i forn per a fàbrica de teules i rajoles propietat 
de Joan Serra "en la baixada a la Rambla pel carrer de 
Santa Anna, o abeurador, a la dreta". Diu que la primera 
fornada fou feta el 30 de juliol. L'era per a la massa i tall 
de les peces se formà "a la part de migdia de l'hort 
denominat de Cobos, de la propietat d'Antoni Garcia de 
Barceló, que donava per llevant a la Rambla". Segons 
Ramos, en aquesta era existí el molí d'oli de Tomàs Soler 
de Serrano, que fou destruït per la tempesta del 6 al 7 de 
desembre del 1853. 
1879 
Segons Ramos, hi havia aquest any al carrer de Santa 
Anna una fàbrica d'adobar pells, amb una pica "de 3 m de 
capacitat", que encara estava el 1900. 
1917 
El Ministeri de Foment empedrà la carretera d'Alacant a 
Múrcia, en la travessia de la ciutat. 
1919 
Es modificà la baixada al carrer de Santa Anna, tot i fent 
una escalinata a l'inici del carrer, per tal de solucionar el 
fort desnivell existent entre el final del Pont Vell i aquest 
carrer. 
1931 
L'Ajuntament republicà li llevà el carrer a Santa Anna per 
a dedicar-lo a Francesc Ferrer i Guàrdia (Alella, Principat 
de Catalunya 1854-Barcelona 1909), pedagog i pensador, 
que fou considerat un màrtir europeu de l'educació laica. 
El mateix any, el carrer de Sant Josep fou dedicat a Rosa 
Luxemburg (Zamość. Polònia 1871-Berlín 1919), dirigent 
revolucionària i teòrica marxista alemanya d'orige jueu, 
detinguda i executada sense formació de judici. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
GEC, vol. VII, p. 401. Sobre Francesc Ferrer Guàrdia. 
GEC, vol. IX, p. 391. Sobre Rosa Luxemburg. 
GOZÀLVEZ, V.: La ciudad..., p. 37, 125 i 127. 
RAMOS, A.: Historia..., p. 622. 
RAMOS, A.: La industria..., p. 28, 111. 
 
Cases de pisos, carrer de Santa Anna. El carrer que es veu 
a l'esquerra és el de Sant Josep; aquí s'uneixen per a 
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formar la plaça dels Reis Catòlics, anomenada Passeig del 
Xilindró, que s'estén davant del Convent de Sant Josep. 
Fotografia del 1979. [p. 1674, sup.] 
 
Casa de planta baixa, carrer de Santa Anna. Casa de 
l'arquitectura popular del s. XVIII. Tipus molt primitiu, on 
destaca la inexistència gairebé total de finestres suplida 
per la gran porta d'entrada i pel corral posterior. 
Fotografia de el 1981. [p. 1674, inf.] 
 
Casa de planta baixa i pis, carrer de Santa Anna. Edificis 
originals del Raval de Santa Teresa, amb baranes de ferro 
forjat, algunes de gran valor. Fotografies de el 1979 i 
1981. [p. 1675] 
 
Casa de planta baixa i pis, carrer de Santa Anna, núm. 4. 
Detall de la reixa de la finestra, curiós exemplar de reixa 
en pit de colom romàntica col·locada al revés per a 
permetre el pas. Fotografia del 1977. [p. 1676, inf.] 
 
Casa de planta baixa i pis, carrer de Santa Anna, núm. 19. 
Detall del pis, amb baranes romàntiques i esgrafiats i 
motllures modernistes. Fotografia del 1977. [p. 1676, 
sup.] 
 
Hort de Tombalobos, vista des del sud. Fotografia de el 
1972. [p. 1677, inf.] 
 
Hort de Tombalobos i espatlles del carrer de Santa Anna. 
Vista des de l'altre costat de la Rambla. Fotografia del 
1977. [p. 1677, sup.] 
 
Hort de Tombalobos i espatlles del carrer de Santa Anna, 
després que s'hagués canalitzat el riu i s'hagués iniciat 
l'ajardinament. Fotografia de el 1981. [p. 1678] 

ZONA G. BARRIS DE SARÀVIA I CONRADO 
 
Els barris de Saràvia i Conrado comprenen només set illes 
de cases situades entre el barri del Salvador i els horts de 
palmeres de llevant de la ciutat vella, construïdes a finals 
del segle XVIII. A més dels carrers perimetrals, 
bàsicament estan configurats per dos carrers que van en 
direcció nord-sud i que donen accés a les parceles per a 
fer cases. Aquesta actuació és la primera que hi ha 
perfectament datada d'eixamplament de la ciutat a costa 
dels horts de palmeres. Un coronel de cavalleria i un 
capellà demanaren permís per a tallar els seus horts de 
palmeres i fer-hi cases. El perniciós exemple hauria de 
cundir a finals del segle XIX i principi del XX i van ser 
innombrables els horts tallats per tal motiu. Les crisis 
econòmiques, les campanyes de premsa i la Guerra 
d'Espanya van relentitzar el procés, encara que el 
contenciós es manté encara dempeus i les amenaces sobre 
els horts es renoven d'any en any. 
L'Urbanisme dels barris de Saràvia i Conrado té un interés 
molt relatiu. Es tracta d'una intervenció descuidada i 
pobra en un segle que estava originant els grans conjunts 
Urbans barrocs a tota Europa. Només té un cert interés 
l'intent de normalització del parcel·lari i del traçat, 
agafant una quadrícula com a base. Des del punt de vista 
del traçat, les Illetes –barri contemporani d'aquests– té 
més interés. En el moment de la fundació, les cases 
devien ser de planta baixa, tipus d'edificació que durant 
els segles XIX i XX s'amplià amb un pis i que actualment 
s'està renovant i convertint-se en edificis d'habitatges de 
quatre i més plantes. El conjunt de cases de planta baixa i 
pis que arribà fins als anys 70 corresponia a una 
arquitectura popular, la categoria de la qual, més que per 
valors pròpiament artístics es devia als seus valors 
culturals i en particular a la seua escala humana, molt ben 
relacionada amb l'entorn urbà. 
L'eix central del barri de Saràvia és el carrer de Sant 
Joaquim, oficialment dedicat al Pare Llorenç. El nom 
originari encara està en rajoleta blanca, pintat amb lletres 
blaves, al costat noroest del carrer. Aquesta rajoleta té la 
"S."de Sant picada, potser durant la República. És curiós 
que no fos trencada tota la manisa, sinó només allò que 
molestava, amb la qual cosa quedava "carrer de Joaquim". 
Amb aquest nom apareix al plànol de Coello del 1859. 
Fra Llorenç Garcia i SemPere nasqué a Elx el 1861. Fou 
flare i escriptor. Estudià al seminari d'Oriola. Estigué a les 
Filipines i als Dominics de València. Ramos li assigna 19 
obres: drames, poemes, assaigs, etc. 
Un carrer a ponent del de Sant Joaquim és el carrer Polit –
un dels topònims més bonics d'Elx. S'anomenà, segons 
Ramos, carrer del Barri de Saràvia. Per a la paraula 
"polit", el DCVB dóna, entre d'altres, les següents 
accepcions: 1. Depurat, pulcre, refinat; 2. Bell, bonic; 3. 
Gran i gros, robust (les accepcions 2 i 3 són vives a Elx). 
Tanmateix, no cita cap nom propi ni topònim. "Polit" 
també fa referència, a més d'altres dos ocells, al gall dindi 
(pavo, en castellà), però sembla que aquesta accepció no 
ha estat viva recentment a Elx. Tanmateix, la proximitat 
de l'accepció (Xàtiva, Alcoi, Gandia) fa pensar que el 
topònim d'aquest carrer faça referència a aquest animal; 
també podria ser simplement un adjectiu del carrer com 
carrer Major o carrer Ample. Ramos cita dues versions 
arreplegades verbalment, probablement totes dues 
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fictícies: una diu que hi havia un rètol que deia "carrer del 
Polit", i suposa que Polit era un mom propi per la 
presència de la preposició i l'article. L'altra si no és vera, 
és ben trobada: diu que quan sobre el vall de la muralla 
van fer el carrer Ample, tan ample que aquesta 
característica originà el topònim, els veïns d'aquest carrer 
van dir que si aquell carrer era ample, aquest era polit, i 
així el van batejar.  
 
CRONOLOGIA 
 
1755 
El 15 de desembre el tinent coronel de cavalleria Tomàs 
Zaràvia de Llanos (així ho escriu Ramos), demanà 
aveïnar-se a Elx. 
1769 
Aquest any, segons Ramos, Saràvia presentà a 
l'Ajuntament "el projecte que tenia per a fer cases en l'hort 
de la seua propietat, en la parròquia del Salvador". 
1770 
Data comunment acceptada per a la presentació del 
projecte d'edificar un barri que prendria el nom del seu 
promotor: Tomàs de Saràvia i Horcasitas, coronel de 
cavalleria. Es tractava de crear dos carrers: el Polit i el de 
Sant Joaquim –de 20 pams d'amplària, a més de la vorera 
de cases que mirava al Filet de Fora, que anomenaven 
camí de la Porta de la Morera. El límit sud era el carrer de 
la Mare de Déu del Remei. Els solars serien de 30 i 40 
pams (6, 8 i 9'1 m) de longitud de façana. Segons 
Gozàlvez, aqueix mateix any, el Consell aprovà la 
construcció d'aquest barri i les obres començaren 
immediatament. 
1771 
El Doctor en Conrador SemPere, prevere i secretari del 
Sant Tribunal de la Inquisició de Múrcia a la Vila d'Elx 
demanà llicència per a Urbanitzar el seu hort de palmeres, 
situat al costat del Filet de Fora, entre la plaça de les 
Carretes i el carrer de la Mare de Déu del Remei. Aquest 
hort estava al sud de l'hort del Coronel Saràvia i el barri 
que es faria havia de continuar el traçat viari del barri de 
Saràvia. El carrer central i únic continuaria 
aproximadament el carrer de Sant Joaquim, des del carrer 
de la Mare de Déu del Remei fins al carrer de l'Àngel. 
S'inloïa també la vorera del Filet de Fora. L'hort del 
clergue Conrado estava limitat: pel nord, per carrer de la 
Mare de Déu del Remei, per llevant, pel camí, per migdia, 
per l'almàssera de Nicolau SemPere i per la replaceta i per 
ponent, per les espatlles de les cases del carrer dels 
Solars. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
DCVB, p. 708-709. Definicions de "polit". 
FENOLL, R.: Guia..., p. 71-74. 
GOZÀLVEZ, V.: La ciudad..., p. 67-68. 
RAMOS, A.: Historia..., p. 467-468, 560, 586-587 i 609. 
 
Plànol dels barris de Saràvia i Conrado; fragment de 
Topografia, o ichonografia..., per Porras. Finals del segle 
XVIII. [p. 1682] 
 
Barris de Saràvia i Conrado, segons Gozàlvez. Llegenda: 

9. Temple del Salvador. 

10. Temple de Sant Joan Baptista. 
GOZÀLVEZ, V.: La ciudad..., fig. 3, p. 25. [p. 1683] 
 
Barris de Saràvia i Conrado, a llevant del barri del 
Salvador. Per a fer aquests barris es van tallar dos horts de 
palmeres. Començava la gran destrosa de l'Edat 
Contemporània a Elx: la tala de palmeres. [p. 1684] 
 
Parcel·lari dels barris de Saràvia i Conrado, amb 
propietats més o menys regulars, i amb un traçat de 
carrers prou irregular per a l'època en què fou fet. AME, 
NO i SP. Parcel·lari d'Hisenda; original a E: 1/1.000. [p. 
1685] 
 
Casa de planta baixa, carrer de Sant Joaquim, núm. 6. 
Tipologia original del barri de Saràvia (1770). Hi destaca 
la composició simètrica de la façana, el color salmó de la 
paret [... (no s'entén la lletra perquè no ha eixit bé la 
fotocòpia) ...]. Fotografia del 1977. [p. 1686, inf.] 
 
Cases de planta baixa i pis, carrer de Sant Joaquim. 
Edificis pobres del s. XIX. Fotografia del 1977. [p. 1686, 
sup.] 
 
Edifici de vivendes, carrer de Sant Joaquim, núm. 9, 
cantonada amb el carrer de Valle-Inclán. Vista de conjunt. 
En la façana se superposen les baranes dels balcons, 
barroques, amb altres elements modernistes. Fotografia 
del 1977. [p. 1687, inf.] 
 
Edifici de vivendes, carrer de Sant Joaquim, núm. 9, 
cantonada amb el carrer de Valle-Inclán. Detall de la 
façana, amb motllures i manises modernistes: motius 
florals i geomètrics. Fotografia del 1977. [p. 1687, sup.] 
 
El carrer de Sant Joaquim adornat amb palmes i 
banderoles per a les festes d'agost de el 1982. Les mates a 
la porta de les cases, el carrer arruixat com s'estilava de 
fer a meitat de segle. [p. 1688] 
 
Casa de planta baixa i pis, carrer Polit, cantonada amb el 
carrer de Sant Joaquim, barri de Saràvia. Aquest pot ésser 
un dels edificis oroginals del barri. Destaca la gran 
qualitat plàstica de la façana d'algeps. Va ser derrocada el 
1981. Fotografia del 1977. [p. 1689, inf.] 
 
Atzucac, carrer Polit, barri de Saràvia (1770). Aquest 
carreró sense eixida, tipús totalment en desús a finals del 
XVIII, mostra fins a quin punt l'Urbanisme d'aquests barris 
no tenia la menor intenció cultural, sinó estrictament 
especulativa. Fotografia del 1977. [p. 1689, sup.] 
 
Edificis de planta baixa i pis, carrer del Barri de Conrado. 
Un any després de la construcció del barri de Saràvia, el 
1771, el clergue Conrado SemPere, secretari del Tribunal 
de la Inquisició de Múrcia en la Vila d'Elx, demanà 
llicència per a Urbanitzar l'hort que tenia vora el Filet de 
Fora. Hi féu només un carrer, aquest, en direcció nord-
sud. Aquests edificis són productes de la renovació de 
principi del segle XX. Hi destaquen les portes de fusta 
folrada de llauna. Fotografia del 1977. [p. 1690] 
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ZONA H. BARRI DE LES ILLETES 
 
Les Illetes són un barri que va ser edificat sobre un hort 
de palmeres, propietat del Clero de Santa Maria, en el 
últim quart del segle XVIII. L'hort donava: per llevant, "al 
camí que va cap a Alacant"; per ponent, "als horts del 
convent de la Mercè i d'altres; per migdia, al Parador del 
Prevere Carles Montero; i pel nord, a l'hort d'Anna Maria 
Uberna, amb un atzucac per enmig". Ramos atribueix el 
topònim "Illeta", fantasiosament, "al fet d'ésser quan es va 
fer, una illa de població entre les palmeres". Curiosament 
tal concepte agarrarien per a la publicitat (Illa-Parc: una 
illa en un mar de palmeres) els més espavilats promotors 
dels blocs de Ripoll. El barri de les Illetes s'anomenà 
també del Clero per pertànyer al de Santa Maria.  
És aquest un Urbanisme de nova planta plantejat en 
quadrícula al voltant d'una creu central que dóna orige a 
quatre illes de cases. La seua escala és molt reduïda i a 
penes permet un Urbanisme barroc. Tampoc hi havia cap 
senyor necessitat d'ostentació. És un Urbanisme molt poc 
cuidat, on no s'ha estudiat la proporció ni la dimensió de 
l'espai, fet immediatament. Malgrat tot, i comparant amb 
els barris contemporanis de Saràvia i de Conrado, el 
sistema en quadrícula té cert interés en tant que producte 
barroc que preludiava els eixamples del segle XIX. 
L'aïllament li impedí convetir-se en nucli del creixement 
natural de la ciutat, com sí que ho fou, en canvi, el Raval 
de Santa Teresa. La trama Urbana fou alterada i 
modificada amb l'obertura del pont d'Altamira en la 
dècada dels anys 60, i la consegüent reforma viària i 
ordenancística. Juntament amb la destrucció de 
l'Urbanisme de les Illetes es va destruir la seua 
arquitectura originària, en convertir les primitives cases 
de dues plantes en grans edificis de deu.  
Diversa fortuna tingueren els sants de la toponímia de les 
Illetes. Normalment els canvis de nom solen obeir a 
voluntats polítiques. Com que aquest barri fou eclesial des 
del primer moment, el nom d'un sant substituí el d'un 
altre. Així, l'antic carrer del Clero fou substituït pel nom 
de Sant Francesc Xavier i el de Sant Felip Neri, pel de 
Sant Vicent. Sant Agatàngel es quedà amb el seu carrer i 
el carrer de Sant Pau passà a ser Travessia de les Illetes o 
del Mestre Albéniz. El 1931, el carrer de Sant Vicent 
passà a ser de Manuel Paso i el de Sant Francesc Xavier, 
del Doctor Rico. 
 
CRONOLOGIA 
 
1683 
El 6 de juny, el Consell va votar que se celebrara la festa 
de Sant Agatàngel, tingut per fill d'aquesta Vila. 
1748 
El clero de Santa Maria va comprar l'hort sobre el qual es 
faria el barri de les Illetes. 
1750 
Segons Gozàlvez l'hort tingué un inici d'Urbanització en 
construir-se dins d'ell la vorera de cases a l'eixida de la 
Porta d'Alacant. Es van fer setze cases, inclosa la pròpia 
de l'hort. 
1776 
L'èxit aconseguit pels barris de Saràvia i de Conrado va 
moure al clero de Santa Maria a Urbanitzar també el seu 
hort de palmeres. El mateix Conrado SemPere fou 

l'encarregat de parcel·lar la superfície de l'hort, de dotze 
tafulles i dues octaves. Els nous carrers que es van traçar 
foren: el de Sant Felip Neri (ara de Sant Vicent), el del 
Clero (ara de Sant Francesc Xavier), el de Sant Agatàngel 
i el de Sant Pau (ara de la Travessia de les Illetes o del 
Mestre Albéniz). Hi havia un total de 75 solars, que 
oscil·laven entre els 31 i els 33 pams de longitud de 
façana (7 o 7'5 m) amb alguns cassos extrems de 30 i 42 
pams (6'8 i 9'6 m). 
1799 
Segons un estat de comptes d'aquest any, citat per 
Gozàlvez, ja s'havien adjudicat el 1787 els 28 solars del 
carrer del Clero. El 1777 hi ha nombroses concessions al 
carrer de Sant Felip Neri que es perllonguen fins a finals 
del segle. Diu que de tots els carrers, el menys afavorit era 
el de Sant Agatàngel, doncs la major part de les vendes és 
tardana, de el 1784, i van seguir durant la resta de la 
dècada. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
GOZÀLVEZ, V.: La ciudad..., p. 68. 
RAMOS, A.: Historia..., p. 192, 468, 619 i 622. 
 
Plànol del barri del Clero o de les Illetes; fragment de 
Topografia , o ichonografia... per Porras. Finals del segle 
XVIII. [p. 1693] 
 
Plànol del barri del Clero o de les Illetes; fragment d'Elx 
del Regne, copiat per A. Costa. Madrid, 1859. Llegenda: 
[...] 
2.Sagrari i Sagristia de Santa Maria la Major. 
[...] 
8. Ex-convent de la Mercè, avui institut de 2a ensenyança. 
[...] 
12. Palau del Bisbe i Oratori. 
13. Casa i Torre de la Calaforra. 
[...] 
20. Plaça de Santa Isabel. 
[...] 
22. Molins d'oli.  
[p. 1694] 
 
El barri del Clero, segons Gozàlvez. Llegenda: 

1.Temple de Santa Maria. 
2.Fortalesa de la Calaforra. 
3. L'Alcàsser de la Senyoria. 
4.Ermita de Sant Sebastià. 
[...] 
6. Convent de la Mercè. 

GOZÀLVEZ, V.: La ciudad..., fig. 3, p. 25. [p. 1695] 
 
Barri de les Illetes. Fragment del fotplànol del 1952, 
abans de la seua destrucció. Es veu l'inici del passeig de 
l'Estació i el jardí de darrere de la casa de Gómez. [p. 
1696, sup.] 
 
Superposició dels estrats anterior i posterior de la trama 
Urbana de les Illetes. El Pla Especial féu un ample carrer 
amb pòrtics i edificis de gran altura. Plànol dels anys 60. 
[p. 1696, inf.] 
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Barri de les Illetes o del Clero, al nord del convent de la 
Mercè i vora l'eixida del camí Vell d'Alacant. 
L'Urbanisme en quadrícula d'aquest barri –de molta més 
qualitat que els contemporanis de Saràvia i de Conrado– 
fou destruït en obrir el Pont d'Altamira i els seus accessos 
durant els anys 60 d'aquest segle. [p. 1697] 
 
Vista d'ocell del barri del Clero o de les Illetes, abans que 
fos destrossat pel Pla Especial de Rerapalau i pel nou 
accés a Elx pel Camí Vell d'Alacant. Fotografia de devers 
el 1960. [p. 1698] 
 
Barri de les Illetes. Vet aquí una de les més rendables 
operacions de renovació Urbana de l'Urbanisme de 
principi dels anys 70: altures brutals amb magnífiques 
vistes sobre els horts de palmeres per a l'alta burgesia 
d'Elx. fotografia del 1982, per M. Lacarte. [p. 1699] 
 
Cases de planta baixa i pis, carrer de Sant Francesc 
Xavier, núms. 19, 21 i 23. Barri de les Illetes (1776). 
Aquests edificis, del primer quart del segle XX, fa anys 
que estan deshabitats, esperant la seua revalorització com 
a solars. Fotografia del 1977. [p. 1700, inf.] 
 
Casa de planta baixa i pis, carrer de Sant Francesc Xavier, 
núm. 19. Detall del picaport art-decó, de cap al 1920. 
Fotografia del 1977. [p. 1700, sup.] 
 
Casa de planta baixa i pis, carrer de Sant Agatàngel, núm. 
5. Barri de les Illetes. Detall de la barana del balcó 
corregut. Aquests dissenys del primer quart de segle, molt 
estilitzats són adscribibles a un modernisme popular el 
gust pel qual s'estengué pels barris ocupats per la petita 
burgesia. Fotografia del 1977. [p. 1701] 
 
Les Illetes. Comparació de les tipologies originals d'una o 
dues plantes, i les actuals de déu: Aquesta fou una de les 
grans operacions especulatives del centre d'Elx, que 
atemptà greument contra la integritat de la ciutat vella. 
Així es pretenia fer també el sector del barri dels Filadors, 
però fou aturat a temps pel Govern central. Fotografies de 
el 1982. [p. 1702] 

ZONA I. BARRI DEL CARME, DE SANT MIQUEL 
I DE LES "PATADES" 
 
I-1. Blocs de Ripoll 
I-2. Antiga Casa-Caserna de la Guàrdia Civil, carrer de 
Beethoven. 
I-3. Carrer d'Antoni Sansano i Fenoll 
I-4Hort del Xipreret 
 
Zona I. Barris del Carme, de Sant Miquel i de les 
"Patades" [p. 1706] 
 
 
ZONA I. BARRI DEL CARME, DE SANT MIQUEL 
I DE LES "PATADES" 
 
El conjunt format pels barris del Carme, de Sant Miquel i 
de les "Patades" es va construir a finals del segle XIX, 
després de tallar els horts de palmeres que hi havia. Amb 
aquests barris, hom seguia el creixement de les ciutats en 
un sentit concèntric, arrasant tot allò que ho impedia, els 
horts de palmeres en aquest cas. Aquests tres barris, 
encara que foren promocions diferents, en formen de fet 
un sol, tant per les seues característiques Urbanes com 
socials i històriques. Estan limitats al nord per l'Avinguda 
de Joan Carles I; a l'est pels horts de palmeres que no van 
ser tallats en la destrossa de tomb de segle; al sud pel 
carrer de Frederic Garcia Sanchís (antic camí Vell de 
Santa Pola) i a ponent, pel carrer de l'Almòrida. 
El primer barri que es va fer a llevant de la ciutat històrica 
va ser el barri del Carme. En aquest lloc hi havia un hort 
que s'anomenava l'hort de la Puça, per la qual cosa en un 
principi el barri s'anomenà de la Puça també. Més tard, els 
promotors decidiren canviar-li el nom, i li posaren "barri 
del Carme", que els devia semblar més elegant i ben vist. 
Ramos dóna el 1886 per al "sorgiment" d'aquest barri. 
Tanmateix és el 1890 quan començaren les obres 
d'Urbanització. El nom del promotor (i propietari de 
l'hort) d'aquesta operació immobiliària quedà en el carrer 
principal del barri. José Ramos Mestre (Hellín 1822-Elx 
1899) fou registrador de la propietat. Primer estigué 
durant nou anys a Almodóvar del Campo (Ciutat Reial), 
des d'on vingué a Elx, i aquí exercí el seu càrrec durant 
vint-i-dos anys. En la nota cronològica de el 1899, al 
periòdic El Pueblo de Elche hom ja diu que "Elx li deu la 
fundació de tota una barriada, anomenada del Carme, on 
hi ha un dels principals carrers honorat amb el nom del 
fundador". Lamentable costum aquest dels rics forasters 
que venien a Elx a destrossar els horts per a guanyar 
diners fent i venent els solars resultants. Igualment 
lamentable ha estat el costum del poder municipal de 
perpetuar el nom dels destructors als carrers objecte de la 
seua destrucció. Al carrer de José Ramos sol·licità el 
1922 Antoni Serrano i Micó construir un edifici de planta 
baixa, de 30x12 m, per a fàbrica de calçat. 
El barri de Sant Miquel es va fer al nord del barri del 
Carme, entre aquest i la carretera d'Alacant. Limitava per 
ponent amb el Teatre Llorente i per llevant amb els horts 
de palmeres. El 1892, segons Ramos, Manuel Pomares i 
Garcia sol·licità Urbanitzar l'hort de palmeres del Pinyó, 
amb el nom de barri de Sant Miquel. El 1897, segons 
Gozàlvez, estava construint-se la Urbanització del barri 
després d'haver tallat les palmeres. El 1908, els veïns del 
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barri de Sant Miquel ja denunciaven les molèsties que els 
ocasionava un forn d'algeps propietat de Carles Anton i 
Boix que estava situat al mateix barri. El pinyó a que feia 
referència el nom de l'hort, de la plaça i del barri, estava 
en la plaça d'igual nom i sembla ser que era un con d'una 
almàssera.  
El carrer de Daoiz, en sentit nord-sud, era el límit entre 
els barris del Carme i de Sant Miquel a llevant, i el barri 
de les "Patades" i l'hort del Xipreret a ponent. Pel que fa 
al barri de les "Patades", fou fet sobre l'hort del mateix 
nom. Segons Gozàlvez, el 31 de març del 1900, Antoni 
Ceva i Lafuente, propietari d'aquest hort, presentà un 
projecte per a Urbanitzar-lo, tallant les palmeres, fent 
carrers i fragmentant la propietat en solars. El mes de juny 
del 1900 diu que ja estava construint-se en els solars. En 
aquest barri està el carrer de l'Escultor Capuz, a qui li fou 
dedicat el 6-11-1940, en honor d'haver estat l'artífex de la 
nova imatge de la Mare de Déu de l'Assumpció, després 
que l'antiga fos crermada en la guerra. Segons diverses 
fonts, aquest carrer havia estat el carreró dels Bous. Al 
barri de les "Patades" hi hagué –o hi ha– un refugi antiaeri 
–el núm. 6– dels que La Defensa passiva féu els anys 
1937-1938. Estava al final del carrer de Velarde i tenia 
una eixida en el lloc on s'ajunten els carrers de José 
Ramos i d'Alfons X, el Savi. 
La tipologia tradicional de les cases d'aquests tres barris, 
va ser en un principi només de planta baixa, i més tard de 
planta baixa i pis; l'esquema de la planta era semblant al 
de les cases del camp: eix central coincidint amb l'entrada 
del carro, i cambres i cuina als dos costats, donant al 
carrer i a un gran corral que sempre hi havia al darrere. 
Aquests edificis van ser paulatinament substituïts per uns 
altres de quatre a sis plantes. El Pla General del 1962 
prohibí els edificis de planta baixa, però durant tota la 
dècada dels 60 encara es van fer cases de planta baixa i 
pis, que van desaparéixer definitivament a principi dels 
anys 70. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
AME, llig. 11. Expedient i plànol del barri de Sant 
Miquel. 
GOZÀLVEZ, V.: La ciudad..., p. 97, 98. 
El Pueblo de Elche, núm. 45, 31-12-1899. Necrològica de 
José Ramos. 
RAMOS, A.: Historia..., p. 468. 
RAMOS, A.: La industria..., p. 26, 90. 
 
Creixement d'Elx a Llevant a finals del XIX i principi del 
XX, segons Gozàlvez. 
 1 Barri del Carme (1890) 
 2 Barri de Sant Miquel (1897) 
 3 Barri de les "Pataes" (1900-1905) 
 4 Barri de Xintxilla (1902) 
 [..] 
 9 Barri de la Barrera (1923) i dels horts del 
Murciano i del Palmerar. 
GOZÀLVEZ, V.: La ciudad..., fig. 18. [p. 1707] 
 
Eixamples de finals del segle XIX i principi del XX, a 
llevant de la ciutat històrica, segons un vol municipal a E: 
1/5.000 de el 1980. El carrer de José Ramos articula el 
barri del Carme, el carrer de Velarde, el de Sant Miquel i 

la carretera d'Alacant potencià el barri de la Barrera i les 
fàbriques de més a llevant. AME, NO i SP, vol restituït a 
E: 1/5.000. [p. 1708] 
 
Barris del Carme, de Sant Miquel i de les "Patades" 
segons el fotoplànol de el 1952. A la dreta, el barri del 
Salvador. Separant-los, el Filet de Fora i el carrer de 
l'Almòrida, antic cardus de la centuriació romana. [p. 
1709] 
 
Plànol del barri de Sant Miquel, construït als terrenys de 
l'hort del Pinyó. Signat pel mestre d'obres Pere León i 
Navarro i datat el 1892. AME, llig. 11. 
 1 Carrer de Velarde 
 2 Carrer d'Alfons XIII 
 3 Carrer del Tinent Ruiz 
 4.Carrer de Daoíz 
[p. 1710] 
 
Parcel·lari del barri del Carme o de la Puça. Urbanisme 
d'una especulació prou primerenca sobre la ciutat. AME, 
NO i SP, parcel·lari d'Hisenda, original a E: 1/1.000. [p. 
1711] 
 
Parcel·lari del barri de les "Patades", zona del sud. 
Carrers estrets i irregularment disposats, i parcel·les molt 
petites, són les característiques dels tres primers barris 
situats a llevant de la parròquia del Salvador. AME, NO i 
SP, parcel·lari d'Hisenda, original a E: 1/1.000. [p. 1712] 
 
Parcel·lari del Barri de Sant Miquel i de la zona nord del 
barri de les "Patades". Dalt estan l'hort del Xipreret i el de 
la Barrera, ocupats per l'edificació. AME, NO i SP, 
parcel·lari d'Hisenda, original a E: 1/1.000. [p. 1713] 
 
Barris de principi del segle XX, a llevant de la ciutat 
històrica. Per a fer aquests eixamples, de reduïdes 
dimensions, es van tallar moltíssims horts de palmeres, i 
s'hauria acabat amb tots de no haver hagut una guerra i 
una postguerra per enmig. Fotografia devers el 1975. [p. 
1714] 
 
Eixamples d'Elx a llevant de la Vila: barris del Carme, de 
Sant Miquel i de les "Patades". En primer terme està la 
Glorieta. Darrere s'hi veu l'antic teatre Llorente, abans de 
fer l'edifici del Sindicat vertical. 
A. Carrer de Velarde 
B. Carrer de JoséRamos 
C. Fàbrica de Ripoll 
Fotografia devers el 1955. [p. 1715, sup.] 
 
Eixamples d'Elx a llevant de la Vila: barris del Carme, de 
Sant Miquel, de les "Patades", de Xintxilla i de la Barrera. 
Vista des del nord. Es distingeix perfectament la taca 
d'horts que envolta l'edificació. Fotografia devers el 1955. 
[p. 1715, inf.] 
 
Cases de pisos, carrer de José Ramos, núm. 1 i 2, 
cantonada amb el carrer de l'Almòrida. Aquestes cases 
burgeses del segle XIX encetaven el barri del Carme, 
construït sobre un hort de palmeres. La de l'esquerra fou 
derrocada el 1980. Quaranta o cinquanta anys després de 
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ser construïdes quedaren fora d'ordenació. Fotografies del 
1977. [p. 1716] 
 
Cases de pisos, façana del migdia de l'inici del carrer de 
José Ramos. Cantonada amb el carrer de l'Infant Don 
Juan Manuel. Al fons es veu el carrer de l'Almòrida i la 
casa de l'arquitecte Serrano Peral. Les primeres cases de 
l'esquerra han estat derrocades el 1981. Fotografia del 
1977. [p. 1717] 
 
Fàbrica en el carrer de l'Infant Don Manuel. Aquesta 
construcció és típica de l'arquitectura industrial de la 
primera meitat del segle XX, i ve caracteritzada per la 
coberta a dues aigües, la presència de la xemeneia de 
rajola vista i la unitarietat del seu espai interior, de grans 
dimensions. Fotografies de el 1982. [p. 1718] 
 
 
I-1 
DENOMINACIÓ:  BLOCS DE RIPOLL 
 
DESCRIPCIÓ 
 
Al sud del carrer de Frederic Garcia Sanchiz, entre aquest 
carrer i el dels Blanquers, estan els blocs coneguts com de 
Ripoll perquè aquest era el nom de la fàbrica de calçat 
que hi havia, i que va ser una de les de major importància 
d'Elx. Encara que l'hort de la Porta de la Morera, vora el 
Filet de Fora, estava sotmés a una Ordenació Especial que 
no arribava mai però que havia de compensar la seua 
destrucció, i encara que els terrenys de la fàbrica de 
Ripoll estaven qualificats d'Urbana Semi-intensiva, a 
principi de el 1972 es va redactar un projecte de reforma, 
que seria aprovat per Ordre Ministerial del 28 de 
desembre del 1973. Aquest document Urbanístic era un 
"Pla de Reforma Interior del Sector Ripoll" tramitat i 
aprovat en plena revisió del Pla General, que anava a 
reduir les altures edificables i a prohibir o dificultar les 
torres d'edificació oberta d'altures excessives. Aquest pla 
va actuar sobre una superfície de 25.476 m2 i bàsicament 
consistí en substituir l'edificació en illa de cases tancada 
(la planta de la qual condicionava els guanys), per blocs 
oberts de formes especials i capritxoses que originava uns 
beneficis molt substanciosos. 
L'operació especulativa dels blocs de Ripoll ha estat una 
de les de més envergadura de tota la postguerra, i un dels 
desastres Urbanístics més grans que s'han comés a Elx. 
Arriba a superar ampliament l'actuació de l'hort del 
Xipreret, contemporània i de semblants característiques a 
les d'aquesta. La intervenció consistí bàsicament en 
utilitzar els horts de palmeres per a fer ciutat, d'una forma 
molt semblant a la dels petits barris de principi de segle 
que hi ha al nord. Es reprenia així la línia d'un Urbanisme 
destructiu amb les palmeres que la campanya dels anys 
20, el decret del 33, la guerra i sobretot la duríssima 
postguerra, havien interromput. L'invent per part del 
moviment modern de l'edificació oberta –sacralitzada 
durant els anys 50 a Europa i Amèrica– permeté als 
arquitectes Urbanistes inventar un curiós sistema que 
pretesament mantenia viu l'hort: fer torres entremig de les 
palmeres, en els bancals. Com era de suposar, la realitat 
ha demostrat ben a les clares que ni Ripoll ni Xipreret 
poden considerar-se horts de cap de les maneres. 

Aquests dos barris han estat la última destrossa d'horts, de 
moment, per a fer-hi habitatges. Són grans operacions 
immobiliàries, ben sucoses, que s'han adornat amb 
algunes de les palmeres que s'han deixat en els parterres. 
El 1975 es va aprovar el "Projecte d'Urbanització del 
Sector Ripoll". De la magnitud de la destrossa dóna idea 
les 90 palmeres que segons el projecte es van respectar, 
mentre que ¡303 palmeres! van ser transplantades. Cal 
aclarir que d'ençà la prohibició de la tala de palmeres 
vives al municipi d'Elx, hom inventà l'eufemisme del 
"transplantament" sota el qual s'amaga la tala, 
l'assecament, deixar morir o comercialitzar les palmeres. 
Amb actuacions municipals d'aquesta gravetat s'ha 
continuat fins avui mateix la destrossa dels horts de 
palmeres d'Elx.  
Per a Sevilla, "un altre fet contribuí a la destrossa dels 
horts que fou l'aprovació el 1966 [?] del Pla de Reforma 
Interior del Sector de Ripoll [...]. L'antiga fàbrica dels 
Germans Ripoll S.A. fou construïda en l'eufòria industrial 
de principi de segle, destruint un hort de palmeres [...]. La 
solució a l'enfonsament total de l'empresa fou típica de les 
transformacions Urbanes impulsades pel capitalisme: 
l'espai industrial ocupat per l'antiga fàbrica fou substituït 
per set blocs d'edificis residencials de deu plantes 
cadascun. Per a major INRI, la propaganda de les 
empreses immobiliàries no pot ser més agressiva ni 
insultant: construeixen –diuen– una illa en un mar de 
palmeres". Sevilla sembla ignorar que l'operació 
immobiliària va més enllà de la "típica" conversió d'espai 
industrial en residencial, doncs a la primitiva fàbrica de 
Ripoll se li afegí un hort sencer –el del Partidor– que fou 
destruït. Moltes palmeres no tallades per a fer la fàbrica 
ho foren per a fer els blocs de vivendes. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
SEVILLA, M.: "El Palmeral...", p. 132. 
 
Blocs de Ripoll, una operació especualtiva d'alta volada 
que cooperà eficaçment a la destrucció d'una bona part 
dels horts de palmeres. Aquestes desmesurades altures i 
l'elevadíssim aprofitament del sòl de terra no van tenir cap 
repercussió en els equipaments i dotacions de la ciutat. 
Urbanisme desenvolupista protagonitzat pel franquisme 
arreu l'Estat durant els anys 60 i 70. Fotografia de el 1982. 
[p. 1721] 
 
Casa de les "Patades" (derrocada cap al 1975), barri de les 
"Patades" (antic hort de palmeres), carrer de Frederic 
Garcia Sanchiz, cantonada amb el carrer de Daoiz. 
Fotografia de el 1973. [p. 1722] 
 
Casa de planta baixa i pis, carrer de José Ramos, núm. 23. 
Casa de gust modernista del segon quart del segle XX. 
Fotografia del 1977. [p. 1723, inf.] 
 
Casa de planta baixa i pis, carrer de Daoiz, núm. 13, i 
carrer de José Ramos. Arquitectura per a la petita burgesia 
de principi de segle. Fotografia del 1977. [p. 1723, sup.] 
 
Casa de planta baixa i pis, carrer de Frederic Garcia 
Sanchiz i carrer de Beethoven. Planta baixa, planta pis i 
façana lateral. Projecte datat el 1928, fet per Josep Bonet i 
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Anton i Antoni Serrano i Peral. AME, llig. 65/ exp. 140. 
[p. 1724] 
 
 
I-2 
DENOMINACIÓ:  ANTIGA CASA-CASERNA DE LA 
GUÀRDIA CIVIL 
EMPLAÇAMENT: Carrer de Beethoven, núm. 20, i 
carrer de José Ramos, núm. 30 
AUTOR: Anònim 
ÈPOCA:  Devers el 1920* 
 
UTILITZACIÓ 
 
Aquest edifici fou construït per a Casa-Caserna de la 
Guàrdia Civil, però actualment està ocupat per habitatges 
humils. 
 
DADES JURÍDIQUES 
 
Edifici inclòs dins el Catàleg Municipal d'Edificis 
Protegibles de el 1982, amb el núm. D-14. 
 
DESCRIPCIÓ 
 
L'immoble ocupa un gran solar que fa cantó. L'edifici 
s'organitza amb un esquema en ela: els dos blocs 
perpendiculars entre si donen als carrers i deixen a la part 
de dins de l'illa un gran pati o jardí, al qual s'entra des del 
carrer de Beethoven a través d'un gran portal, sempre 
obert; des d'aquest pati es puja a les vivendes. Tots dos 
cossos consten de planta baixa i pis, i tenen una coberta a 
dues aigües segons el seu eix. El que és paral·lel al carrer 
de José Ramos, és més alt que l'altre i el final de la 
coberta, al carrer de Beethoven, s'adorna amb un frontó 
circular, que té un cercle obert enmig del timpà, i volutes 
als extrems. Hi ha també un gran mirador central de 
formes clàssiques, on és remarcable la partició de les 
finestres. Les obertures estan disposades d'una forma 
ordenada i tenen totes el mateix tamany. Aquests buits, 
allargats verticalment, estan protegits amb baranes de 
cement armat seriades. Una cornisa amb motllures recorre 
tota la part superior de l'edifici, amagant els canalons. 
L'acabat exterior és un estucat de color grogós. 
 
CONTEXT 
 
El barri de les "Patades" és un eixample amb carrers on 
encara queden cases de planta baixa i pis, tipologia 
original del barri, que està sent substituïda per edificis de 
quatre plantes.  
 
TIPOLOGIA 
 
Edifici concebut amb criteris d'arquitectura industrial. 
Així, està compost per dues grans naus perpendiculars, i 
les finestres estan ordenades amb un criteri molt rígid, el 
resultat del qual és semblant al d'algunes indústries del 
primer quart de segle. De gran interés és el seu 
plantejament urbà, amb el jardí interior que es crea i al 
voltant del qual gira tot l'edifici, tipus arquitectònic 
                                                             
* Aquest edificx fou derrocat el 2001. 

relacionable amb algunes arquitectures populars 
espanyoles de Madrid o d'Andalusia, i amb les 
arquitectures dels anys 20-30 de la socialdemocràcia 
europea d'Àustria, Alemanya i Holanda, tot i salvant com 
és evident, les abismals diferències de tamany i qualitat. 
Estilísticament s'hi barregen elements neoclàssics 
(volutes, capitells i frontons) amb elements sezession, tals 
com la fragmentació dels vidres de les finestres del 
mirador i els detalls formals i constructius de les baranes. 
El resultat és un eclecticisme amb bons resultats formals. 
El conjunt té una gran dignitat arquitectònica i és 
fonamental dins l'estructura visual del barri. Els detalls 
formals fan pensar en la intervenció d'un profesional 
arquitecte. També el destí de l'edifici. 
 
CRONOLOGIA 
 
El barri de les "Patades" s'obri durant els anys 1900-1905, 
segons assenyala Gozàlvez; en aquesta última data, 
tanmateix, no s'havia ocupat del tot. Sembla possible que 
aquest edifici fos construït devers la dècada dels anys 20. 
El 1924, al periòdic Renovación, apareix la notícia que 
"pròximament coemnçaran les obres de construcció de la 
Caserna per a la Guàrdia Civil". Supose que es devien 
referir a aquesta. A un Nueva Illice de el 1926 s'anunciava 
la inauguració de "la nova Caserna de la Guàrdia Civil", 
però tampoc diu on estava. Finalment, al periòdic Levante 
diu que aquesta inauguració s'havia fet el 14 de juny del 
1926. Apareix una fotografia dels convidats al pati de la 
casa, però no s'identifica amb certesa la construcció. Diu 
que era "una nova Casa-Caserna, ampla i assolellada.  
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
JAÉN, G.: Guia..., núm. 36. 
Información, 11-8-1982, p. 12. Catàleg Municipal 
d'Edificis Protegibles. 
Levante, núm. 18, 25-6-1926. 
Nueva Illice, núm. 714, 20-6-1926. 
Renovación, núm. 41, 16-11-1924. 
 
Antiga caserna de la Guàrdia Civil, carrer de Beethoven, 
núm. 20, cantonada amb el carrer José Ramos. Vista de 
conjunt i detall de la façana al carrer de Beethoven. 
Fotografies del 1977. [p. 1728] 
 
Antiga caserna de la Guàrdia Civil, carrer de Beethoven, 
núm. 20, cantonada amb el carrer José Ramos. Detall de 
la cantonada. Fotografia del 1979. [p. 1729, inf.] 
 
Antiga caserna de la Guàrdia Civil, carrer de Beethoven, 
núm. 20, cantonada amb el carrer José Ramos. Detall del 
bellíssim mirador i del remat frontal de la coberta dues 
aigües. Fotografia del 1979. [p. 1729, sup.] 
 
 
I-3 
DENOMINACIÓ:  CARRER D'ANTONI SANSANO I FENOLL 
 
DESCRIPCIÓ 
 
El carrer d'Antoni Sansano i Fenoll va de nord a sud i és 
l'últim per llevant del barri de les "Patades". Més enllà 



 30 

estan els horts de Manxon i del Cura i la Filadora. A 
l'extrem sud, en una casa de planta baixa i pis que fa 
cantonada amb el carrer de Frederic Garcia Sanchiz està 
col·locada la placa que li dóna nom al carrer. Aquesta 
placa és un bonic relleu noucentista de cert interés, que 
avui (1983) encara roman al seu lloc. Aquest carrer fou 
batejat amb el nom d'Antoni Sansano i Fenoll el 1927. 
Aquest personatge fou un il·licità que fundà els cors 
Clavé i que dirigí la Banda de Música de la Societat 
"Blanco y Negro". El 1927, després que l'Ajuntament 
acordara posar-li aquest nom a "la última travessia del 
carrer de Velarde", a finals d'agost es va col·locar la placa 
en un processó cívica multitudinària de la que se'n féu 
molt ressó a la premsa local. La làpida fou pagada per 
subscripció popular i l'escultor fou Alcaraz. Apareix 
reproduïda al diari Levante on s'opinava que era "una 
acabadíssima obra d'art que honra al seu autor. Senzilla, 
proporcionada, d'un gust exquisit [...]". En l'acte, les 
autoritats van fer discursos i els Cors Clavé i Popular 
Clavé van cantar. A les fotografies es veu la gran 
quantitat de gent que hi va anar. Tot eren casetes de 
planta baixa, fins i tot aquella de la làpida. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
Amanecer, núm. 92, 28-8-1927. 
Elche, núm. 6, 21-8-1927. 
Levante. 
RAMOS, A.: Historia..., p. 556. 
 
Casa de planta baixa i planta baixa i pis, carrer de 
Velàzquez i carrer d'Antoni Sansano i Fenoll. Detall del 
final del barri de les "Patades", contra els horts de 
palmeres. Fotografia del 1977. [p. 1731] 
 
Edifici industrial, carrer d'Alfons XIII i carre de Velarde. 
Edifici industrial derrocat el 1978. Fotografia del 1977. 
[p. 1732] 
 
Casa de planta baixa i pis, carrer de Velarde, núm. 2, i 
plaça de la Constitució (plaça del Pinyó). Exercici 
castissista de Santiago Pérez Aracil. Fotografia del 1977. 
[p. 1733, inf.] 
 
Casa de planta baixa, carrer de Velarde. Planta i alçat. 
Projecte datat al 1929-30 i signat per l'arquitecte Antoni 
Serrano i Peral. AME, llig. 78/ Exp. 147. [p. 1733, sup.] 
 
 
I-4 
DENOMINACIÓ:  HORT DEL XIPRERET 
 
DESCRIPCIÓ 
 
L'hort del Xipreret era un hort de palmeres situat a llevant 
del barri de Sant Miquel, al nord del barri de les "Patades" 
i al sud de la carretera d'Alacant. Aprofitant una nefasta 
disposició del Pla General del 1962, que permetia fer 
blocs oberts en els horts de palmeres, en general, i en 
aquest en particular, l'hort fou Urbanitzat –val a dir-se 
destruït– durant els anys 70. Amb el Xipreret i Ripoll, 
l'Ajuntament d'Elx va reencetar després del 
desenvolupiesme espanyol dels 60, la desastrosa política 

Urbana de destrucció dels horts per a fer nous barris 
d'habitatges, que s'havia interromput durant uns quants 
decenis. Els determinants que caracteritzaren  aquestes 
intervencions han estat les altures desmesurades, el brutal 
volum de l'obra i els altíssims beneficis econòmics que 
s'han originat. 
Per a Martí Sevilla, "les 'Ordenacions Especials' de l'hort 
del Xipreret i de l'hort de la Porta de la Morera, són 
exemple del despreci oficial del mateix concepte de 
palmerar i vingueren a consagrar la destrucció dels horts 
de palmeres, amb una nova visió del problema, que 
podríem anomenar 'reservista'2: per a construir en un hort 
s'amuntonen les palmeres en un extrem, amb la qual cosa 
la parcel·la queda lliure per a edificar qualsevol tipus 
d'edifici, destruint així el mateix concepte d'hort de 
palmeres. L'hort del Xipreret –construït i Urbanitzat– té 
un nucli de palmeres amuntonades, amb les que hom 
pretén donar-li el caràcter d'hort, i dos grans blocs 
d'habitatges de vuit plantes, que li donen el seu caràcter 
d'especial".3  
 
CRONOLOGIA 
 
1962 
Datat el mes d'octubre es va fer un "Avantprojecte 
d'ordenació de l'hort del Xipreret"que constitueix un 
curiós document Urbanístic: l'hort quedava convertit en 
una zona residencial "de luxe", amb una edificabilitat de 
2'5 m3/m2 (relativament baixa) i construcció de vivendes 
unifamiliars. Es respectaven tots els edificis ja fets, que 
donaven a la carretera d'Alacant. D'aquestes cases, la casa 
antiga de l'hort era la que feia cantó amb el carrer de 
Daoiz. Aquest projecte preveia només 9 parceles de 500 
m2, amb les cases sorresponents. 
1963 
Tanmateix, el 4 de desembre d'aquest any, els propietaris 
van demanar que s'anul·lara l'anterior sol·licitud, i que 
"els solars [sic] es quedaren en les condicions previstes 
pel Pla General". Aquestes condicions, molt més sucoses, 
permetien multiplicar per 10 la densitat construïda i els 
guanys consegüents. 
1971 
Es va redactar el "Pla Especial d'Ordenació Urbana de 
l'hort del Xipreret", que assenyalava la construcció de tres 
blocs de grans dimensions i de gran altura en el recinte de 
l'hort. Aquest pla entrava en contradiccions flagrants amb 
el Pla Especial de Palmerars i amb el Pla General, que 
aleshores estaven redactant-se.  
1972 
El Pla Especial de l'hort del Xipreret fou aprovat per 
Ordre Ministerial del 20 de gener. 
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AME, SP. Projecte del 1962; Pla Especial del 1972. 
                                                             
2 Sevilla compara aquesta nova i falsa solució del problema de la 
utilització dels horts, segons crec, a les reserves d'indis 
americans, a les reserves d'elefants africans, a les reserves 
naturals, a les reserves de negres fetes per l'apartheid, etc., etc. 
3 Sevilla oblida encara l'extensíssim aparcament subterrani que 
ocupa la meitat de la parcel·la, i que aquí ha fet de cavall 
d'Atila: on ell ha xafat, mai no tornarà a créixer l'herba (ni les 
palmeres, clar). 
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SEVILLA, M.: "El palmeral...", p. 132. ZONA J. BARRIS DE XINTXILLA I DE LA 
BARRERA 
 
J-1.Edifici industrial, plaça del Rei Jaume I 
J-2.Avinguda del general Primo de Rivera (avinguda de 
Joan Carles I) 
J-3.Fàbrica de calçat ("El Trust") 
 
Zona J. Barris de Xintxilla i de la Barrera. [p. 1738] 
 
 
ZONA J. BARRIS DE XINTXILLA I DE LA 
BARRERA 
 
Els barris de Xintxilla i de la Barrera són un conjunt de 
cases i carrers situats a llevant del carrer del Pont dels 
Ortissos i al nord de la carretera d'Alacant. Foren creats 
durant el primer quart del segle XX a costa de tallar els 
horts de palmeres que hi havia. El seu naixement vingué 
impulsat per la carretera d'Alacant, eix rectilini que fou el 
motor del dissortat creixement d'Elx cap a llevant. Als 
seus voltants es van fer barris nous i moltes fàbriques. La 
primera de les grans carreteres modernes que es van fer al 
Baix Vinalopó a finals del segle XIX encara és ara un dels 
principals eixos de creixement de la ciutat. L'hort més 
important que hi hagué fou el de la Barrera, que segons 
Ramos, anava des del camí Vell d'Alacant a l'Alpuixarra,4 
i des del camí de la Barrera al "carrer de l'hort". També 
estaven aquí els horts de Xintxilla, de Caro –on visqué el 
prevere Nicolau Caro, que li deixà els seus béns a la Mare 
de Déu de l'Assumpció–, del Murciano i del Palmerar. 
Tots van desaparéixer en una tala miserable i assassina, 
que no s'ha interromput i que ha originat la destrucció de 
milers i milers de palmeres durant els darrers cent anys.  
Al barri de Xintxilla es va fer durant els anys 50 una de 
les primeres escoles d'ensenyament primari que es van fer 
a Elx: el Col·legi de Josep Ferràndez i Cruz, que va ser 
alcalde d'Elx. També entre els barris de Xintxilla i de la 
Barrera estigué –o està– el refugi antiaeri núm. 5, 
anomenat de l'hort de Caro, construït per la resistència 
passiva durant la Guerra d'Espanya. 
 
CRONOLOGIA 
 
1799 
En l'hort del Murciano s'acabava de construir una fàbrica 
d'aiguardent. L'Ajuntament va admetre les queixes que 
formulaven Antoni Castaño i altres veïns relatives "als 
perjuís que els causava aquesta fàbrica". S'acordà que 
l'assumpte passara a informe dels metges titulars. 
1865 
S'acabà de construir la carretera d'Alacant. 
1902 
El 2 d'agost, l'Ajuntament aprovà el plànol segons el qual 
anava a urbanitzar-se l'hort de Joaquim Xintxilla i 
Agueda. Els carrers serien de 8 m d'amplària, i els cantons 
                                                             
4 Segons Ramos, per a La Defensa de la Vila es van 
construir aquí barreres, d'on sorgí el topònim de 
l'hort i del camí, i més tard del barri. Aquestes 
barreres de defensa dels ravals immediats a la Vila 
Murada, degueren ser similars i contemporànies a 
les del sud del barri del Salvador.  
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devien tenir xamfrans. La misèria de l'Urbanisme fet 
damunt dels horts a principi de segle arribà a assolir 
aquestes cotes: carrers estretíssims, gairebé medievals; 
trames Urbanes absurdes i desordenades i ni la més 
mínima reserva de terreny per a mercat, places o jardins 
(elements Urbans burgesos introduïts en la ciutat des de 
feia mig segle). 
1908 
Els veïns denunciaren per insalubre un forn d'algeps 
propietat d'Agustí Alonso, situat en "la Barrera". Segons 
Ramos, les queixes sobre els algepsars de la casa del 
Doctor Caro i l'Alpuixarra, continuaren els anys 1910 i 
1914. 
1923 
En març, els propietaris presentaren una instància 
demanant la parcel·lació de l'hort de la Barrera. 
1952 
De febrer, i signat per l'arquitecte municipal Pérez i 
Aracil, és el "Projecte d'Urbanització de l'hort de Caro", 
situat al sud del barri de Xintxilla. 
1957 
Datat el mes de setembre, i signat pels arquitectes Serrano 
i Peral i Pérez i Aracil, es va fer el "Projecte de Grup 
Escolar, amb nou graus de xiquets i nou de xiquetes, a 
l'hort de Caro". 
1962 
El 18 de juliol s'acabà el Grup Escolar de l'hort de Caro. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
GOZÀLVEZ, V.: La ciudad..., p. 116, 121. 
IBARRA, P.: Historia..., p. 285. 
RAMOS, A.: Historia..., p. 316, 468, 469 i 560. 
RAMOS, A.: La industria..., p. 91, 104. 
 
Barri de la Barrera el 1952. Es veu com apareix envoltat 
d'horts, i amb casetes d'horts entre la trama Urbana. A la 
dreta estan les fàbriques de l'eixida cap a Alacant. [p. 
1739, sup.] 
 
Barris de Xintxilla i de la Barrera el 1974. Parcel·lari 
segons el Ministeri d'Hisenda. L'illa central de grans 
dimensions correspon al col·legi de l'hort de Caro. [p. 
1739, inf.] 
 
Parcel·lari del barri de Xintxilla. El col·legi que hi ha 
enmig fou fet en Urbanitzar l'hort de Caro, i va ser un dels 
primers grup escolars d'Elx. AME, NO i SP, parcel·lari 
d'Hisenda; original a E: 1/1.000. [p. 1740] 
 
Parcel·lari del barri de la Barrera. Realment la part del 
nordest correspon a terrenys de l'hort del Murciano. 
Aquest barri té la quadrícula més perfecta de tots els 
eixamples de llevant de la ciutat històrica, i la parcel·lació 
més regularitzada. AME, NO i SP, parcel·lari d'Hisenda; 
original a E: 1/1.000. [p. 1741] 
 
Cases de planta  baixa i pis, carrer d'Andrés Torrejón, 
barri de Xintxilla (1902). Coexisteixen aquí cases 
reformades en els anys 30, amb altres dels anys 50 i 60, 
tot i mantenint les seues característiques essencials; 
només el mirador anava a trencar la continuitat dels panys 
de paret. En aquests carrers, abans de la invassió de 

l'automòbil, els veïns per a les Festes d'Agost posaven 
garlandes de paper de colors, palmes verdes, alfàbigues i 
moltes altres mates per les baldoses. Fotografia del 1977. 
[p. 1742, sup.] 
 
Casa de planta baixa i pis, carrers d'Andrés Torrejón i 
d'Antoni Florez, barri de Xintxilla (1902). Tipus de casa 
de principi de segle derrocada el 1981. Fotografia del 
1971. [p. 1742, inf.] 
 
Escola d'EGB, carrer de Sant Vicent, carrer del Dr. 
Jiménez Diaz i Carrer de l'Alpuixarra. L'hort de Caro, 
rodejat de cases antigues, abandonat i mig sec, fou 
Urbanitzat a finals dels anys 50, i convertit en solars per a 
edificis i en escoles. Fotografies de el 1965. [p. 1743] 
 
Casa de planta baixa i pis, carrer del Dr. Jiménez Diaz, 
núm. 15. Barri de Xintxilla (1902). Aquesta casa és un 
dels edificis més antics del barri i és la part posterior d'un 
que dóna a dos carrers paral·lels. Amb tota probabilitat es 
tracta del tipus original amb què s'ocuparen aquests 
terrenys, fins aleshores d'hort de palmeres. fotografia del 
1977. [p. 1744] 
 
 
J-1 
DENOMINACIÓ:  EDIFICI INDUSTRIAL 
EMPLAÇAMENT: Plaça del Rei Jaume I, carrer del 
Doctor Jiménez Diaz i carrer de Duran, núm. 31. 
AUTOR: Santiago Pérez i Aracil, arquitecte 
ÈPOCA: Devers el 1945-1950 
 
UTILITZACIÓ 
 
Deshabitat i sense cap ús des de fa anys. 
 
DESCRIPCIÓ 
 
Edifici de planta baixa i pis, amb una composició 
clarament simètrica, que dóna a tres carrers. La façana no 
té cap balcó; només un mirador de grans dimensions 
sobresurt en el cos central, mirant a la plaça, amb el seu 
important volum que abarca els tres carrers. Les finestres 
de diversos tamanys estan alineades horitzontalment, 
donant la sensació d'una banda contínua. Les dues 
cantonades estan arrodonides i tenen finestres en la 
mateixa curva. Vora la migera, l'edifici té una planta més, 
potser per a la caixa de l'escala i per a alguna cambra, la 
qual cosa li dóna més importància a l'eix central de 
simetria, composant una bona solució volumètrica per a 
l'agut final de la tira d'illes de cases situada entre els 
carrers del Doctor Jiménez Diaz i de Duran. L'edifici està 
rematat per una cornisa motllurada i una barana de ferro 
sobre un ampit d'obra. Hi destaquen les reixes de la planta 
baixa, fetes amb pletines i tubs de ferro, amb una clara 
dominant horitzontal. L'acabat exterior és un enlluït de 
morter de cement i pintura blanca. 
 
CONTEXT 
 
Aquest edifici està en el barri de la Barrera, començat a 
contruir el 1923 després d'haver tallat les palmeres de 
gran part de l'hort homònim. Les cases originals de planta 
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baixa i pis estan sent substituïdes d'una forma accelerada 
durant els anys 70 i 80. Enfront d'aquest edifici hi ha una 
placeta amb palmeres, per a la que és molt important, 
doncs la carcteritza amb el seu volum clar i contundent i 
amb la seua agradable escala 
 
TIPOLOGIA 
 
Aquest edifici segueix les constants formals racionalistes 
que marcarien l'arquitectura industrial durant molts anys, i 
ho fa d'una forma prou estricta. Aixi, la composició de 
volums s'utilitza per a subratllar la importància de la 
doble cantonada, mentre que l'eix de simetria fa de 
claríssim element d'unió de l'edifici amb la plaça. Estan 
presents les costants formals del moviment modern: les 
finestres composades horitzontalment, la cornisa de la 
coronació i molt especialment les magnífiques reixes de 
la planta baixa, semblants a les de l'edifici del núm. 11 del 
carrer Empedrat. Aquí, com en altres edificis de l'època, 
ja s'introdueixen en la composició alguns motius 
castissistes com els adornaments de les baranes del terrat. 
 
CRONOLOGIA 
 
Pense que aquest edifici es pot atribuir a l'arquitecte Pérez 
i Aracil, encara que ell no el va reconèixer com a obra 
seua. Assenyalà que era de son fill, cosa altament 
improbable, com ell mateix confirmà. Les característiques 
formals, amb els paraments curvilinis de la façana i la 
timidesa en el tamany de les finestres ens fan pensar que 
aquest edifici era un dels molts que en la postguerra es 
van fer amb un llenguatge racionalista, destinats a la 
indústria de la sabata. 
 
Edifici industrial, plaça del Rei Jaume I, carrer del Dr. 
Jiménez Diaz, carrer de Duran, núm. 31. Fotografia del 
1977. [p. 1747, sup.] 
 
Edifici industrial, plaça del Rei Jaume I, carrer del Dr. 
Jiménez Diaz, carrer de Duran, núm. 31. Façana que dóna 
a la plaça. Fotografia del 1977. [p. 1747, inf.] 
 
Edifici industrial, plaça del Rei Jaume I, cantonada al 
carrer de Duran, núm. 31 i al carrer del Dr. Jiménez Diaz. 
Vista de conjunt. Fotografia del 1979. [p. 1748, sup.] 
 
Edifici industrial, plaça del Rei Jaume I, cantonada al 
carrer de Duran, núm. 31 i al carrer del Dr. Jiménez Diaz. 
Detall de l'angle del noroest. Fotografia del 1979. [p. 
1748, inf.] 
 
 
J-2 
DENOMINACIÓ:  AVINGUDA DEL GENERAL PRIMO DE 
RIVERA (DE JOAN CARLES I) 
 
DESCRIPCIÓ 
 
L'Avinguda del General Primo de Rivera és el tros de la 
carretera d'Alacant que va des del Pont dels Ortissos fins 
a la plaça de Benidorm. En un principi a tot el carrer se li 
digué carretera d'Alacant, i durant la República fou 
l'Avinguda de Vicent Blasco i Ibàñez, escriptor valencià. 

Després de la Guerra d'Espanya se li retornà el nom que ja 
havia tingut abans del 1931: Avinguda del General Primo 
de Rivera, qui puja al poder, tot i establint la Primera 
Dictadura, amb el vist i plau del rei Alfons XIII, el 13 de 
setembre del 1923. Aquest carrer s'originà a finals del 
XIX, en obrir-se la carretera d'Alacant, que li donà eixida a 
la Corredora cap a llevant. El tros entre els carrers del 
Pont dels Ortissos i de Daoiz es consolidà entre els anys 
1911 i 1933, paral·lelament a la formació del barri de la 
Barrera. I la part final, de fàbriques, és ja dels anys 40. 
Consegüentment amb la seua ocupació per unes capes 
mitges de la burgesia, i a la seua importància com a nou 
accés a Elx, al costat de l'Avinguda de Primo de Rivera es 
van construir durant el segon quart de segle bons edificis 
post-modernistes i racionalistes de gran dignitat formal. 
Tanmateix, la seua poca alçada –dues o tres plantes com a 
molt– ha fet que hagen desaparegut gairebé tots durant els 
darrers vint anys. 
En aquest carrer el 20-5-1936, la "Industria Hormera 
S.A." de Barcelona, sol·licità instal·lar una fàbrica de 
formes de fusta per a fer espardenyes i calçat. Existeix un 
informe de l'arquitecte municipal del 13-11-1951 sobre la 
casa núm. 30 de l'Avinguda de Primo de Rivera, que 
devia ser la casa antiga on estigué el convent de monges 
jesuïtines. S'assenyalava que era una casa de planta baixa 
i dos pisos, i que era la casa antiga de l'hort de la Barrera. 
L'arquitecte concloïa que no estava en ruïna. També del 
1951, signat en desembre, és un "Projecte de Gran Hotel 
en zona de palmerars" situat a l'hort de la Barrera, enfront 
del carrer de Salazar Alonso. Les perspectives i els alçats 
estan molt ben dibuixats i mostren remats i torretes neo-
àrabs. L'edifici es movia en unes constants castissistes 
d'un cert interés. La tremenda ocupació del terreny de la 
parcel·la (60 o 70%), el barroer esquema de funcionament 
de les plantes, amb corredors llargs i foscos, i la destrossa 
total de les palmeres invalida completament el seu interés 
històric. Per fortuna no es va realitzar. Del 16-5-1952 és 
un informe de l'arquitecte municipal, fet a requeriment de 
la Reverenda Mare de les Germanes Jesuïtines, sobre "el 
valor dels terrenys que dita comunitat havia adquirit per a 
instal·lar un col·legi a l'hort de la Barrera".  Aquest centre 
ocupà tota la part sud de l'hort, que no va ser tallada per a 
fer cases. Els edificis del col·legi van anar fent-se enmig 
dels bancals, en un procés creixent de densificació de 
l'hort que l'ha deteriorat en gran mesura. El mes d'abril del 
1955, l'arquitecte municipal Pérez i Aracil féu un 
"Projecte de distribució per a la instal·lació provisional de 
l'Institut Laboral d'Elx". L'edifici era una fàbrica art-decó 
de gran bellesa formal. Aquest projecte inicial només 
comprenia una planta baixa, amb pati i comuns, tres 
classes i un taller. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
AME, SP. Projectes d'Hotel (1951) i d'Institut (1955) i 
informes del 1951 i del 1952. 
RAMOS, A.: Historia..., p. 559. 
 
Casa de planta baixa i pis, avinguda del General Primo de 
Rivera (potser el núm. 4). Planta baixa, planta del pis i 
façana. Projecte datat el 1929, fet per a Carles Anton i 
Boix. No consta l'autor. AME, llig. 67, exp. 89. [p. 1751] 
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Casa de planta baixa i pis, carrer del General Primo de 
Rivera, núm. 4. Edifici dels anys 20, amb algunes 
característiques modernistes, derrocat el 1979. fotografia 
del 1977. [p. 1752, inf.] 
 
Casa de planta baixa i pis, carrer del General Primo de 
Rivera, núm. 8. Fotografia del 1977. [p. 1752, sup.] 
 
Edifici de vivendes, carrer del General Primo de Rivera, 
núm. 16 i 18. Cases post-racionalistes, quan aquest estil 
era la forma habitual de construir la petita burgesia a Elx. 
Fotografia del 1977. [p. 1753] 
 
Casa de l'hort de la Barrera (primitiu Col·legi de les 
Monges Jesuïtines), carrer del General Primo de Rivera. 
El Pla General del 1962, d'una forma totalment arbitrària, 
deixa aquesta casa i un tros d'hort fora de la zona de 
Palmerar, disposant que es fesen blocs oberts. La casa ha 
estat derrocada el 1981. Fotografia del 1979. [p. 1754] 
 
Casa de pisos, carrer del General Primo de Rivera, núm. 
25. Edifici modernista derrocat el 1980. Fotografia del 
1977. [p. 1755, inf.] 
 
Cases de pisos, inici del carrer del General Primo de 
Rivera; a l'esquerra està el carrer del Dr. Jiménez Diaz. 
L'obertura de la carretera d'Alacant va atraure en gran 
mesura l'activitat edilícia als seus voltants. Fotografia del 
1977. [p. 1755, sup.] 
 
Casa de planta baixa i pis, carrer del General Primo de 
Rivera, cantonada amb el carrer Duran. Edifici molt ben 
composat i amb uns deliciosos treballs de ferro 
modernistes. Fotografia del 1977. [p. 1756, sup.] 
 
Casa de planta baixa i pis, carrer del General Primo de 
Rivera, cantonada amb el carrer de Salazar Alonso. Tipus 
d'edifici per a la burgesia mitja dels anys 20 construïts 
vora la nova eixida cap a Alacant. Fotografia del 1977. [p. 
1756, inf.] 
 
Edifici industrial, carrer del General Primo de Rivera. 
Sobre l'hort del Palmerar es van construir una sèrie de 
fàbriques els anys 30 i 40 d'aquest segle. Una de les més 
cultes era aquesta, obra d'Antoni Serrano i Peral, que tenia 
magnífics detalls art-decó. En la plabta baixa estigué 
instal·lat provisionalment l'Institut Laboral d'Elx. 
Derrocat en 198[...]. Fotografies dels anys 1977 i 1979. 
[p. 1757]  
 
 
J-3 
DENOMINACIÓ:  FÀBRICA DE CALÇAT (FACASA O "EL 
TRUST") 
EMPLAÇAMENT: Avinguda del General Primo de 
Rivera (de Joan Carles I), núm. 71, carrer del Doctor 
Gaytan i carrer de Candalix (camí Vell d'Alacant) 
AUTOR: Santiago Pérez i Aracil, arquitecte 
ÈPOCA: 1940-1950. Derrocat el 1981-1982. 
 
UTILITZACIÓ 
 

El Trust, fins els anys 70 fou una importantíssima fàbrica 
d'espardenyes de goma. Després de tancar-la, a finals dels 
anys 70, es va redactar un Estudi de Detall, que seguia 
més o menys el Pla General, i condemnà la totalitat de 
l'edifici existent. L'enderroc, després d'una breu polèmica, 
començà el 1981. Durant tot el 1982 van estar dempeus 
les façanes, derrocades també a finals d'any.  
 
DADES JURÍDIQUES 
 
El PGOU del 1962 qualificà aquesta mançana com a Zona 
Urbana Semi-Intensiva d'edificació tancada, caràcter que 
mantingué el PGOU del 1973. Açò comportava la 
destrucció d'un edifici i la desaparició d'un ús que era 
important haver mantingut des dels punts de vista històric 
i funcional. L'Estudi de Detall planteja una mena de blocs 
oberts que van serpentejant, deixant uns espais lliures 
informes d'una baixa qualitat Urbana. 
 
DESCRIPCIÓ 
 
Era aquest un edifici industrial de grans dimensions que 
abans de ser derrocat tingué nombroses ampliacions i 
reformes. Les naus interiors tenien generalment cobertes 
inclinades amb armadura metàl·lica i teula plana, que es 
reflexaven al carrer  amb façanes de dues plantes. Les 
façanes posterior i lateral, d'una importància secundària 
tenien les finestres configurades com grans rectangles que 
s'obrien en el groixut mur i estaven disposades d'una 
forma ordenada, tot i ressaltant el seu ritme en el conjunt 
de la façana, pintada de blanc. Pel que fa a la façana 
principal, estava acabada amb revoc de color ocre i 
composada amb obertures seriades, disposades amb un 
ritme molt estudiat, generalment uniforme. Els diferents 
trossos del pany de paret es requadraven amb unes 
motllures. Una cornisa lleugerament pronunciada 
rematava superiorment l'edifici. Formalment independent 
del cos principal de la façana, al seu costat de ponent 
estava l'entrada al complex industrial, amb un gran portal 
sobre el que s'obrien dues finestres endinsades i volava 
una imposta, dins de la millor tradició racionalista. A més 
d'amb les motllures, l'edifici s'adornava amb unes manises 
de color blau oscur posades a l'ampit de les finestres, i 
amb un  sòcol de cement granulat. 
 
CONTEXT 
 
La carretera d'Alacant, oberta a principi de segle, 
esdevingué aviat l'eix més important d'eixida de la ciutat. 
Els seus voltants anaren sent Urbanitzats en un procés que 
encara continua. Durant la postguerra s'ubicaren en el 
costat nord, més enllà del barri de la Barrera, nombroses 
fàbriques que continuaren la destrosa dels horts de 
palmeres. En la part sud, malgrat diversos i continuats 
projectes de destrucció (o "utilització") dels horts, després 
del 1939, encara han romangut dempeus. La gran longitud 
de façana i extensió superficial del Trust el convertien en 
un element de gran categoria Urbana. La façana sud era 
una fita a escala de tota la ciutat. També des del punt de 
vista de la història quotidiana del poble era una fita. Era 
important aiximateix el seu aspecte funcional, doncs 
estava a la vora de zones d'habitatge i podia haver-se 
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mantingut el seu ús, ara que l'Urbanisme intenta mantenir 
o reestablir la proximitat de l'habitatge i la producció. 
 
TIPOLOGIA 
 
El Trust era un dels darrers edificis projectats per Pérez i 
Aracil adscribibles a les formes del moviment modern, 
amb nombroses referències art-decó que, mercè a 
l'esquematisme del conjunt, tenien una gran elegància. Es 
tractava d'un edifici industrial que arreplegava les 
característiques tipològiques dels edificis industrials de la 
primera meitat del segle XX: grans obertures, fulles de 
finestra partides en petits mòduls rectangulars, façanes 
planes, cobertes de teula sobre armadures de fusta o de 
ferro, etc. A aquest esquema, tanmateix, se li superposa 
una façana "noble", amb pretensions d'estil, que amaga i 
unifica l'estructura que hi ha darrere, com serà habitual en 
aquest tipus d'edificis després dels anys 60. D'aquesta 
façana eren especialment remarcables la cornisa, la 
contundent composició horitzontal contraposada a un 
ritme vertical marcat per la unió de les finestres, la 
senyalització dels panys de paret intermedis i la integració 
dins de la façana dels fanals, element urbà per 
antonomàsia, característica i símbol del progrés a les 
ciutats modernes. 
 
CRONOLOGIA 
 
El Trust, segons em confirmà el mateix autor, era un 
edifici amb nombroses ampliacions i reformes. L'inici de 
les obres fou a principi dels anys 40, i la façana principal 
fou construïda devers el 1946-47. Pérez i Aracil deixà 
d'encarregar-se de les successives obres des de el 1950, 
doncs li foren encomanades a un altre arquitecte. En abril 
del 1981, després d'una breu pol·lèmica entre l'arquitecte-
propietari, l'Ajuntament d'Elx i el Col·legi d'Arquitectes 
d'Alacant, començà a derrocar-se l'edifici. La premsa 
local se'n féu ressó de les diferents positures. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
AME, NO. Expedient d'enderroc d'un "Edifici Industrial 
en l'Avinguda del General Primo de Rivera", 1981. Inclou 
els informes del Col·legi d'Arquitectes, de l'arquitecte 
municipal, un plànol de la façana principal i les propostes 
per a mantenir-la, que no tenen la menor qualitat ni 
imaginació. 
JAÉN, G.: Guia..., núm. 66. 
Periòdics La Verdad i Información d'abri i maig del 1981, 
on s'arreplega en part la història de l'enderroc. 
 
Edifici industrial (Facasa o el Trust), avinguda del 
General Primo de Rivera. Vistes de conjunt, cap a llevant 
i cap a ponent, quan ja s'havia començat a derrocar el 
1981. Amb aquest edifici desapareix un tros 
importantíssim de la història industrial d'Elx i un bon 
exemple de l'art-decó de Santiago Pérez i Aracil. 
Fotografies de el 1981. [p. 1761] 
 
Edifici industrial (Facasa o el Trust), avinguda del 
General Primo de Rivera. Detalls de l'entrada i del 
característic rètol, una fita de la ciutat d'Elx. Les boles 

dels fanals encara estaven en una d'elles. Fotografies dels 
anys 1977 i 1981. [p. 1762] 
 
Edifici industrial (Facasa o el Trust), derrocat el 1981, 
avinguda del General Primo de Rivera. Detall de la porta 
d'entrada, a la façana principal. Fotografia del 1979. [p. 
1763, inf.] 
 
Edifici industrial (Facasa o el Trust), derrocat el 1981, 
avinguda del General Primo de Rivera. Façana principal a 
aquest carrer. Fotografia del 1979. [p. 1763, sup.] 
 
Edifici industrial (Facasa o el Trust), avinguda del 
General Primo de Rivera. Detall del pany de paret, 
perfectament modulat. Fotografies del 1977. [p. 1764] 
 
Edifici industrial (Facasa o el Trust), carrer del Doctor 
Gaytan i carrer de Candalix (Camí Vell d'Alacant). Vista 
de conjunt de la façana i del cantó, quan ja s'havia 
començat l'enderroc de l'edifici, el 1981. Fotografies del 
1981. [p. 1765] 
 
Cases de planta baixa i pis, carrers de Miguel de 
Unamuno i de Marcel·lià Coquillat, barri de la Barrera 
(1923). Tipologia de construccions dels anys 50-60 
d'aquest segle. L'ocupació primitiva, amb cases de planta 
baixa, ja estava superada i s'iniciava la renovació Urbana 
de l'elevació de pis. Fotografia del 1977. [p. 1766] 
 
Casa de planta baixa i pis, carrer de Miguel de Unamuno, 
núm. 27, cantonada amb el carrer de Salazar Alonso, 
núm. 8. Detall de quatre elements habituals en aquestes 
cases: d'esquerra a dreta, el "parador" (que pot ésser 
corralet), l'escalera de la façana, formant una torreta 
exenta, el balcó més o menys racionalista i el mirador en 
la cantonada. La planta baixa devia estar ja feta. 
Fotografia del 1977. [p. 1767, inf.]  
 
Casa de planta baixa i pis, carrer de Miguel de Unamuno, 
núm. 27, cantonada amb el carrer de Salazar Alonso, 
núm. 8. Pérez i Aracil i Serrano i Peral imposaren el seu 
peculiar racionalisme en tot el poble durant els anys 50. 
Cases com aquesta eren habituals en tots els eixamples 
d'Elx. La renovació Urbana dels anys 70 i 80, emparada 
amb la planificació, està acabant amb totes elles. 
Fotografia del 1977. [p. 1767, sup.] 
 
Casa de planta baixa i pis, carrer de Martí de Torres i 
carrer de Duran. Plantes i alçats. Projecte datat el 1933. 
[p. 1768] 
 
Fàbrica de calçat ("La Zapatillera"), carrers de Gabriel y 
Galan, Martí de Torres i Marcel·lià Coquillat i Llofriu. 
Aquest edifici que ocupava una illa completa, fou 
construït en terrenys de l'hort del "Murciano" i del 
Palmerar, en la postguerra. Fou enderrocat a finals del 
1977. Vista de conjunt. Fotografia del 1977. [p. 1769] 
 
Fàbrica de calçat ("La Zapatillera"), carrers de Gabriel y 
Galan, Martí de Torres i Marcel·lià Coquillat i Llofriu. 
Derrocada el el 1977. Angle noroest. Fotografia del 1977. 
[p. 1770, sup.] 
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Fàbrica de calçat ("La Zapatillera"), carrers de Gabriel y 
Galan, Martí de Torres i Marcel·lià Coquillat i Llofriu. 
Derrocada el el 1977. Angle sudoest. Fotografia del 1977. 
[p. 1770, inf.] 

ZONA L. BARRIS DE TRIPA I DE LES PORTES 
ENCARNADES 
 
Aquests dos barris van nàixer al voltant de l'eixida d'Elx 
cap al sud, la carretera de Dolors, que per al seu traçat 
aprofità la línia del Filet de Fora, és a dir l'antic Cardo de 
la Centuriació Romana d'Illici. El barri de Tripa té forma 
triangular, com un bacallar estés; per un costat passa el 
camí de les Portes Tafulles –eixida del Raval de Sant Joan 
cap al sud– i per l'altre el Filet de Fora.  El nom d'aquest 
barri ve del nom de l'hort de palmeres que hi va haver, i 
que fou tallat per a fer cases. El carrer principal del barri 
prengué el nom de Joaquim Santos, que era el propietari 
de l'hort. Com en el cas de José Ramos, aquí tenim un 
altre perniciós exemple de perpetuar en els carrers els 
autors de la destrossa dels horts. Segons Ramos i Folqués, 
Joaquim Santos era "una personalitat de relleu en la 
població, que amb la seua cultura i entusiasme patriòtic 
va contribuir a la implantació de millores com la llum 
elèctrica". En la casa que tingué el núm. 11 d'aquest carrer 
vaig nàixer el 20 de maig del 1952. Hi vaig viure fins als 
catorze anys. Era una casa de planta baixa, amb corral i 
quadra a la part de darrere, feta per l'avi Joan per a quan 
venien al poble. Fou derrocada per a fer pisos el 1973, en 
el boom de llicències d'obres immediatament anterior a 
l'aprovació del Pla General del 1973. El nom de barri de 
Tripa –que fou l'original i que cal reivindicar– sembla que 
no ha agradat gaire els darrers anys i ha hagut absurds i 
incorrectes intents de canviar-lo pel de "Barri de la Mare 
de Déu de l'Assumpció", "Barri de Cantó", etc. 
Les Portes Encarnades eren el punt on s'unien el camí de 
les Portes Tafulles (o Portes de les Tafulles?) i el Filet de 
Fora. Aquí hi ha un hort amb aqueix nom i el barri que es 
féu a l'altre costat de la carretera de Dolors també el va 
prendre. En la casa de l'hort de les Portes Encarnades 
passava la Mare de Déu de l'Assumpció la nit del 27 al 28 
de desembre de cada any, nit en què fou descoberta 
segons la llegenda, per Francesc Cantó en la platja del 
Tamarit. Portaven la imatge i la posaven entre ciris i flors. 
I els veïns anàvem a veure-la i a fer-li un poquet de 
companyia. Li resaven tota la nit. I a l'endemà, el 
guardacostes, dalt d'un cavall i vestit amb roba que 
simulava ser antiga, anava pel camí de les Portes Tafulles, 
pel carrer Major del raval i pel carrer del Carme fins a la 
plaça de Baix, on li donava al Consell d'Elx la feliç nova 
d'haver trobat una imatge de la Mare de Déu dins d'un 
arca on estava escrit "Sóc per a Elx". La gent del barri 
dinava enjorn per a eixir a veure Cantó, que a les tres en 
punt eixia, després que tiraren la "bombà". Moltes voltes 
es caia en alguna revolta. On el sòl de terra estava 
empedrat li tiraven arena. I baixava el Consell, fent pregó 
pel poble i els ravals. Hi anaven xiquets vestits amb les 
quatre barres de la Corona d'Aragó, portant els símbols de 
Maria, i l'Ajuntament del Raval, amb tratges d'època. 
Baixaven pel Filet de Fora i pujaven pel carrer Major del 
raval. La Mare de Déu anava dalt d'un tron, rodejada de 
xiquets i xiquetes vestits d'angelets, asseguts en cadiretes 
de boga pintades de purpurina. Duien hàbits blaus i unes 
grans ales de plomes. En la replaça d'enfront de l'hort hi 
havia una barraca on venien begudes, i uns oms de gran 
tamany, i carretets amb pilotes de serradures i boletes de 
fang. Era festa, la festa del barri. 
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El barri de les Portes Encarnades va anar fent-se durant 
els anys 40, i sembla ser que està ocupant trossos de terra 
blanca situada entremig dels horts de palmeres. Aquesta 
tàctica d'ocupació de l'espai, a mig terme també anava a 
ser destructiva per als horts, doncs anava formant una taca 
d'oli que els envoltava i que obria expectatives per a la 
seua utilització Urbana. Aquesta línia de creixement fou 
la base del Pla General del 1962 i els seus resultats 
Urbans respecte als horts de palmeres no ha pogut ser més 
desastrossos. 
 
CRONOLOGIA 
 
1870 
 S'inicià la construcció de la carretera de Dolors. 
1895 
S'estava acabant la carretera de Dolors. 
1922 
El propietari de l'hort de Tripa presentà a l'Ajuntament el 
plànol per a Urbanitzar-lo i fer un nou barri, al sud de 
l'antiga moreria i vora la carretera de Dolors. El plànol 
fou aprovat. Els carrers tenien 8 m d'ample però es va 
demanar que el central fóra de 10 m. En aquest mateix 
any, el 31 de març, l'Ajuntament acordà donar-li al carrer 
central del barri de Tripa el nom del propietari de l'hort i 
dels solars (¿potser pel mèrit d'haver-lo tallat?). Encara en 
1922, la societat "Joan i Santiago Antón" instal·la en 
aquest barri una fàbrica de "filats i torçuts, moguda per 
electromotors", segons Ramos. 
1925 
Al periòdic Nueva Illice, s'anunciaven parcel·les de 
terreny per a edificar en el que s'anomenaven "barri de 
Cantó (continuació de l'hort de Tripa)". 
1942 
Segons Gozàlvez, és d'aquest any el plànol per a edificar 
el barri de les Portes Encarnades. 
1944 
Començaren a edificar-se cases al barri de les Portes 
Encarnades. 
1949 
Segons consta el projecte de pavimentat dels accesos a 
l'escorxador, que anava a inaugurar-se, no s'havia ocupat 
la part de llevant d'aquest barri, que aniria consolidant-se 
durant els anys 50 amb habitatges i indústries. 
1952 
Aquest any ja estava definit el carrer Central del barri, 
carrer que encara tenia el nom de Central, segons es veu a 
les fotos aèries d'aquest any. 
1957 
Ja estava edificat tot el barri, segons Gozàlvez. 
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Barri de Tripa i de les Portes Encarnades. 

8. Barri de Tripa (1922). 

GOZÀLVEZ, V.: La ciudad..., fig. 18. [p. 1774] 
 
Barris de Tripa i de les Portes Encarnades, creats durant el 
segle XX al voltant de la carretera de Dolors. AME, NO i 
SP, vol a E: 1/5.000 de el 1980. [p. 1775] 
 
Fragment dels barris de Tripa i de les Portes Encarnades. 
El primer fou fet sobre els terrenys d'un hort de palmeres, 
el segon sobre terra blanca que hi havia enmig dels horts. 
AME, NO i SP, vol a E: 1/2.000 devers el 1976. [p. 1776] 
 
Els barris de Tripa i de les Portes Encarnades el 1952; 
aquest segon encara estava a mitjan ocupar. [p. 1777] 
 
Vista d'ocell del barri de Tripa, cap a el 1955. Ja s'havia 
cremat la fàbrica de la Casaqueta, entre els carrers de 
Joaquim Santos, d'Isaac Peral, de Francesc Torregrosa i 
de les Portes Tafulles. L'hort de la dreta és el de Bacora o 
del Cagó. Les cases de planta baixa seguien l'esquema de 
la casa del Camp d'Elx i estaven ocupades per llauradors, 
petits comerciants i proletariat urbà. [p. 1778] 
 
Edifici industrial, carrers de Joaquim Santos, Francesc 
Torregrosa i de les Portes Tafulles. Als dos petits 
eixamples del sud s'instal·laren vàries fàbriques durant el 
segon quart de segle. D'arquitectura molt pobra, destacava 
el seu plantejament especial de gran nau única, amb 
coberta dues aigües. Fotografia de el 1981. [p. 1779] 
 
Cases de planta baixa i de planta baixa i pis, carrer de les 
Portes Tafulles. Cases humils per al proletariat urbà del 
segle XX. D'aquest carrer ix Francesc Cantó cada 28 de 
desembre per a anunciar al Consell de'Elx l'arribada de la 
Mare de Déu de l'Assumpció a la platja del Tamarit. 
Fotografies dels anys 1977 i 1981. [p. 1780] 
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ZONA M. BARRI DEL PONT NOU 
 
M-1. Pont Nou 
M-2. Casa Falcó, carrer de la Reina Victòria 
M-3. Casa de Socors, carrer de la Reina Victòria 
M-4. Casa de pisos, carrer de Jordi Joan, núm. 8 
M-5. Cinema Ideal, carrer de Blai Valero 
M-6. Casa de pisos, plaça d'Espanya 
M-7. Església del Sagrat Cor de Jesús 
M-8. Cinema Central, carrer de Cristòfol Sanz 
M-9. Pont d'Altamira 
 
Zona M. Barri del Pont Nou. [p. 1782] 
 
 
ZONA M. BARRI DEL PONT NOU 
 
El barri del Pont Nou, en el marge de ponent del 
Vinalopó, iniciat en les primeres dècades del segle, és 
l'eixample per antonomàsia que es dóna a totes les ciutats 
d'Europa durant els darrers cent anys. Situat fora de la 
faixa que suposaven els horts de palmeres, en un terreny 
on corria l'aire i on no havia cap accident geogràfic, 
l'eixample del Pont Nou anava a unir-se amb el Raval de 
Santa Teresa i constituiria l'inici dels barris del Pla de 
Sant Josep, que havia d'estendre's des de la Rambla fins al 
Cementiri. Tots els barris del Pla de Sant Josep seguirien 
les línies mestres del barri del Pont Nou, que grosso modo 
venia marcat per les línies de la Caserna de Cavalleria. La 
importància d'aquest eixample fou enorme i és una 
llàstima que la seua qualitat Urbana no estiguera a la 
mateixa altura: carrers desviats, illes de cases de diferent 
tamany, absència total de dotacions Urbanes, esquedres 
capritxoses, etc., etc. són els elements formals i 
funcionals que dominen aquest eixample. 
El seu destí a unes capes socials més pobres que les que 
ocupaven els barris de llevant i migdia de la Vila i el 
Raval de Sant Joan (construïts després de tallar els horts 
de palmeres), i la seua major extensió superficial, 
implicaren una ocupació molt més tardana i més lenta. 
Excepte el nucli inicial, al nord del Raval de Santa 
Teresa, la resta de terrenys no s'havia d'ocupar fins els 
anys 50 d'aquest segle. El barri seguí les línies de la 
Caserna de Cavalleria i del riu, excepte en la diagonal –el 
carrer de Jordi Joan i Santacília– que era un tram de la 
carretera d'Asp a Santa Pola inaugurada el 1878. De tots 
els carrers en direcció nord-sud, només un –el de 
Cristòfol Sanz– va continuar de punta a punta d'Elx, fins 
al punt que actualment separa el barri del Pont Nou dels 
altres barris de ponent per l'important trànsit rodat que ha 
generat. 
En un principi, segons Gozàlvez, s'anomenà barri de la 
Caserna, però des del 1918, aquest nom fou substituït pel 
barri del Pont Nou. Aquest eixample, definitori de 
l'evolució d'Elx durant el segle XX, és, en definitiva, una 
pobra mostra de l'Urbanisme hereu del segle XIX, que 
donà magnífcis fruits en altres ciutats dels Països 
Catalans. 
 
CRONOLOGIA 
 
1909 

El 6 de març, segons Gozàlvez, s'anuncià un nou barri 
vora la Caserna de Cavalleria, promogut per Blai Sánchez 
i Gil, segons plànol del mestre Pere León i Navarro. Diu 
que estava limitat pel Camí Vell de Crevillent (que estava 
per on hi ha el carrer de Emigdi Santamaria) i per la 
carretera d'Asp. Sembla que aquest "avantprojetce 
d'eixample" fou aprovat el 1911. Aquest mateix any, al 
diari socialista Treball, subtitulat "Òrgan de les Societats 
Obreres", s'anunciava repretidament la venda de solars al 
barri del Pont Nou. 
1911 
El 26 de maig, l'Ajuntament acordà fer un plànol 
d'alineacions i eixample de la ciutat cap a ponent, tot i 
prohibint l'eixample de la ciutat pels horts de palmeres. 
Segons Gozàlvez, aquest acord, no fou efectiu. El 16 de 
juny, per orde de l'alcalde, es presentà a estudi un 
avantprojecte d'eixample fet per Pere León i Navarro. El 
13 d'octubre, Antoni Pastor i Pérez presentà un projecte 
d'Urbanització per a una parcel·la vora la carretera d'Asp, 
l'aprovació de la qual es va atrasar fins a que "estiguera 
aprovat el Pla General de l'Eixample". El 3 de novembre, 
l'avantprojecte d'eixample passà a la Comissió d'Ornat. 
1912 
El 17 de gener es va decidir que l'avantprojecte 
d'eixample fóra rectificat, i el 26 de juny, després de 
vàries modificacions fou aprovat aquest plànol 
d'Eixample. 
1913 
Segons Gozàlvez, el 22 de gener, un concejal li objectà al 
plànol de l'eixample el fet de no reservar solars per a 
escoles ni per a places. Malgrat açò, tothom votà 
favorablement el plànol i s'aprovà el 31 de gener. Hom 
dedicava una illa sencera, de 1.330 m2, per a església, 
però fou venuda per a construir cases, amb la qual cosa, 
l'església acabaria ocupant la plaça d'Espanya, que era 
l'únic espai lliure del barri. 
Aquest mateix any del 1913, la societat "La Edificadora 
Obrera Ilicitana" es proposà construir cent casetes de 
planta baixa i pis "en el barri de l'eixample del Pont Nou", 
per a la qual cosa demanà unes modificacions en el traçat 
de les illes, de manera que desaparegueren alguns carrers. 
Tanmateix, el següent, es desfaria la societat, anul·lant-se 
les modificacions del plànol. 
El 1913 s'acabaren les obres del Pont Nou. 
1913 
Segons Ramos, aquest any es va crear la Festa de l'Arbre, 
amb motiu de la qual el 19 de novembre es van portar uns 
eucaliptus per a plantar-los al barri del Pont Nou. Afegeix 
que el 21 de gener del 1914 se celebrà la festa, "però no 
regnà cap entusiasme". 
1914 
Segons Gozàlvez, aquest any s'inicià l'ocupació del barri 
pel carrer de Marqués de Molins. I l'Ajuntament ple del 
23 de setembre va fixar els noms dels 14 carrers de 
l'eixample del Pont Nou, dedicats a: la Reina Victòria, el 
Marqués d'Asprelles, Jordi Joan, el Marqués de Molins, 
Blai Valero, el Doctor Caro, el Bisbe Siuri, el Marqués de 
Carrús, Benito Pérez Galdós, Ruperto Chapí, Cristòfol 
Sanz, Emigdi Santamaria, el Capità Malla i Pasqual 
Caracena. Els anys següents, segons Gozàlvez, hi van 
haver nombroses reformes del traçat i moltes sol·licituds 
en el mateix sentit per part dels propietaris, que 
desvirtuaren més encara l'heterodoxa quadrícula original. 
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1916 
 El 3 d'abril, l'Ajuntament va suprimir el carrer de Chapí 
al sud del carrer de la Reina Victòria, per tal d'aconseguir 
solars més amples. 
1918 
El 30 d'aquest, l'arquitecte Ildefons Bonell i Reixach alçà 
un plànol de l'eixample del Pont Nou. Hi ha qui suposa 
que aquest plànol no fou un mer aixecament, sinó un nou 
projecte d'eixample. 
1919 
Segons Ramos, el 5 d'agost, Joan Latour i Sànchez va 
sol·licitar traslladar la seua fàbrica de calçat a la finca "la 
Hulla", en Carrús, vora la carretera d'Asp a Santa Pola. 
1920 
El 8 d'octubre s'acordà no fer el carrer del Marqués de 
Carrús. 
1921 
El 9 de setembre, hom parlà de l'ampliació del pla de 
l'eixample, a partir dels treballs fets per Bonells. 
1924 
Aquest any l'enginyer Sebastià Canales féu un gran plànol 
de l'eixample, que ocupava gran part dels barris del Pla de 
Sant Josep. Segons Gozàlvez, aquest ambiciós programa 
constructiu estava limitat "pel tren al nord, el Canal de 
Riegos de Levante, al sud; i el carrer del capità Alfons 
Vives, a l'oest". Hi ha també una altra fulla d'aquest 
eixample on hom contempla, tot i seguint la mateixa 
quadrícula, la Urbanització dels barris de Carrús. 
1924 
Miguel Roman i Torres demanà permís per a instal·lar un 
molí per a fer algeps en el núm. 3 del carrer d'Emigdi 
Santamaria. 
1926 
Al periòdic Levante es deia que l'aigua potable s'havia 
instal·lat ja en el barri del Pont Nou, "mercè a una 
excel·lent tuberia que travessa la Rambla al nord de la 
nostra ciutat". 
També segons Gozàlvez, el 22 de febrer d'aquest any és 
féu la "Festa de l'Arbre", i xiquets i xiquetes en plantaren 
alguns centenars en la vessant de la Rambla. 
1927 
Ja hi havia arbres plantats al carrer de la Reina Victòria, 
doncs el periòdic Amanecer es queixa de que 
l'Ajuntament no tenia cura d'ells. Segons el periòdic 
Nueva Illice, ja s'havien col·locat fonts públiques en el 
"Barri Nou", cosa que era "una de les obres més 
meritòries que han realitzat els actuals governants". 
1929 
Al núm. 20 del carrer d'Emigdio Santamaria hi havia una 
fàbrica de productes per al calçat, anomenada "Semen".  
El 29 de setembre, la revista Elche insistia en la creació 
d'un gran parc en la Rambla: "els marges de la Rambla, 
entre els tres ponts, estarien bé fets un bosc i no seria 
difícil conseguir-ho". L'editorial diu que és un projecte 
vell, arxivat a l'Ajuntament i parla de l'existència d'un 
projecte de l'enginyer Canales per a crear "un parc en el 
marge ponent del Vinalopó". 
1931 
Al núm. 2 del carrer de Josep Maria Buck, Josep Maria 
Diez i Navarro sol·licità traslladar les instal·lacions que 
tenien al passeig de l'Estació a un nou local al núm. 1 del 
carrer de Josep Maria Buck. 
1939 

D'octubre és el pressupost d'un "Projecte de Parc 
Municipal en la Rambla del Vinalopó", fet per l'arquitecte 
Pérez i Aracil. Aquest projecte té unes bellíssimes 
perspectives. Els jardins, clàssics, estan formats per 
diverses explanades unides amb escalinates. Era un bon 
projecte de gran dignitat cultural que comprenia un tros 
de la vessant al nord del Pont Nou i un trosset al sud. Hi 
ha, a més, un plànol del "Pavelló de serveis (actual retén 
de policia) i l'accés sud al parc", i un altre plànol on es 
projecta "la unió de l'Avinguda principal del Parc, amb el 
Pont de Canalejas". 
1963 
De novembre és un "Projecte d'Estació Central 
d'Autobussos" fet per l'arquitecte Serrano i Peral a la 
vessant de ponent de la Rambla, on estan els jardins del 
metge Juli Maria López i Orozco. L'estació estava a la 
part inferior de la Rambla, i es podia baixar des del 
passeig del País Valencià i des dels Ponts Nou i 
d'Altamira. La idea, arreplegada pel Pla General del 1973, 
no es va realitzar. De haver-se fet, els resultats haurien 
estat desastrosos, però no més que la realitat de l'estació 
que s'ha construït a l'hort de Vicentet, que assolà 
centenars de palmeres el 1980. 
 
NOTES CRÍTIQUES I DESCRIPTIVES 
 
"La cosa més saludable d'Elx. Es venen llocs per a 
edificar a l'eixida d'Elx cap a Asp, a la dreta i a l'esquerra 
de la carretera. Hisenda de La Ulla. Per a tractar, 
dirigisquen-se al carrer de Sant Isidre, núm. 16, als 
interessats Antoni i Joan Pasqual i Ramírez." 

PUBLICITAT AL PERIÒDIC TRABAJO (1909) 
 
"Amb la construcció del pont, eren d'esperar edificis fets 
amb el modern art de l'edificació, que a la vegada que 
resolguera el problema de l'habitatge, vinguera a embellir 
l'aspecte de la nostra ciutat. Subjectant-se a un plànol, 
podrien en dit barri haver formoses avingudes i magnífics 
carrers ornamentats amb espaioses voravies i engalanats 
amb vistoses alberedes [...]. [...] per a escarni i vergonya 
de la civilització i per a ultratge del poble d'Elx, el nostre 
municipi segueix concedint permisos per a edificar cases 
sense condicions de cap tipus, trobant-se avui amb un 
barri ja edificat amb barraques i cabanyes indecents [...]. 
Clama al cel veure com els municipis toleren la 
construcció d'aquests barris miserables i inhumans, on la 
vida dels seus moradors està constantment amenaçada 
amb l'enderrocament del seu cau [...]. [...] inconscients 
llauradors, en col·laboració amb les seues dones i els seus 
fills edifiquen les seues barraques, sense afonaments, ni 
sòcol de formigó o d'argamassa, gairebé exclusivament 
amb terra i aigua, amb parets d'insignificant espessor, 
amb pedra de pèssimes condicions, amb fusta insuficient, 
sense replanteig previ, sense rasant, sense subjecció a cap 
model d'edificis i sense inspecció de persona competent." 

LA DEFENSA (1923) 
 

"El Municipi coopera descaradament al mal de 
l'edificació dels nous barris, donant permissos perquè 
seguesca l'edificació de barraques i estables indecents. No 
és possible contemplar als nous barris sinó un intrincat 
laberint. Hi ha carrers condemnats per conveniències 
particulars; hi ha carrers mig perpendiculars i mig oblicus 
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a la carretera d'Asp. No tenim autoritats municipals que 
vetllen pel bé del poble. No tenim ni tècnics, ni mestres 
d'obres, ni comissió d'ornat." 

LA DEFENSA (1923) 
 

"Per la moderada suma de 6.000 ptes., el seu propietari ha 
abandonat els drets que té, i la vessant de la Torre passa al 
domini de l'Ajuntament, per a ser terraplenada i aprofitar 
el seu sòl en benefici general. Aviat s'Urbanitzaran les 
parts annexes al carrer de la Reina Victòria i del Passeig 
de la Princesa d'Astúries, desapareixent les perspectives 
indecoroses d'ara." 

RENOVACIÓN (1924) 
 
"L'Ajuntament pensà en la coveniència de tenir un 
projecte d'eixample de la ciutat, que vinguera a canalitzar, 
regularitzant-la, l'expansió que la realitat imposava, i a tal 
efecte m'encarregà que el confeccionara. El projecte que 
he formulat atén a la higiene i al benestar dels habitants, 
dotant-lo d'espais lliures convenientment distribuïts per a 
parcs i jardins. Tenen els carrers prou ample per a 
admetre dues o quatre files d'arbres, de manera que puga 
formar-se el carrer jardí. El parc projectat en el marge dret 
[sic] del Vinalopó permet el fàcil accés a tots els veïns 
d'Elx, utilitzant els ponts existents i els projectats. Té una 
superfície de 43.000 m2 i Urbanitzarà terrenys molt 
irregulars. Des d'ell hom pot contemplar una de les vistes 
més formoses d'Espanya: l'Elx antic rodejat de palmeres. 
La disposició del terreny permet dotar-lo de grans 
explanades per a concerts, jocs i reunions, i de grans 
nuclis d'arbredes."5 

SEBASTIÀ CANALES (1925) 
 
"Hem vist aquests dies al carrer de la Reina Victòria, 
alguns arbrets ja criats que ha tombat el vent i ningú no 
els ha alçat [...]. [...] s'ha d'atendre i tenir dura de 
qualsevol classe d'arbres que s'instal·len en la via pública 
perquè els diners invertits en la plantació no siguen diners 
perduts." 

AMANECER (1927) 
 
"Al nord de la caserna, entre la carretera d'Asp i el 
començament del carrer del 13 de setembre, existeix una 
parcel·la on l'embelliment de la ciutat i la salut dels 
il·lictans, reclamen amb imperiosa necessitat que 
s'establesca un passeig amb arbres. Aqueixa parcel·la és 
avui propietat de la caserna i segons sembla està destinada 
a edificar cases d'habitació, segurament de terra, 
desiguals, antihigièniques i lletges, com la majoria de les 
que avui es construeixen. Ara pot l'Ajuntament adquirir 
aqueixa parcel·la de terreny i proporcionar al poble una 
bella entrada, i als seus administrats un lloc de solaç i 
oreig."6 

                                                             
5 L'autor del projecte d'eixample està referint-se als 
jardins del marge de la Rambla, que ara estan 
dedicats a Juli Maria López i Orozco. 
6 Aquesta és l'illa de cases on estigué el cinema 
Victòria i ara hi ha uns grans magatzems. Magnífic 
hauria estat la creació allí d'un parc, com demanava 
l'articulista. Llàstima que la miopia municipal 
crònica perguera l'ocasió d'haver-la comprat. 

AMANECER (1927) 
 
"Al nou barri del pont, particularment als carrers de 
Benito Pérez Galdós i de Cristòfol Sanz, en la confluència 
amb la carretera d'Asp, fan falta moltes llums, que és 
precís instal·lar, doncs trobant-se dits carrers sense 
voreres i amb el pis en un estat llastimós, és de suma 
urgència la instal·lació. Les llànties avui instal·lades, a 
més de ser molt poques, tenen escassa potència. Més que 
un poble culte sembla un barri moro." 

AMANECER (1928) 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
AME, SP. Plànols de l'eixample de Sebastià Canales, 
projecte de parc en la Rambla. 
GOZÀLVEZ, V.: La ciudad..., p. 116-119. 
Amanecer, núm. 71, 3-4-1927; núm. 107, 11-12-1927; 
núm. 152, 11-11-1928. 
La Defensa, núm. 632, 11-11-1923; núm. 635, 2-12-1923. 
Elche, núm. 114, 29-9-1929. 
Levante, núm. 11, 5-3-1926; núm. 23, 10-9-1926. 
Nueva Illice, núm. 764, 19-6-1927. 
Renovación, núm. 18, 1-6-1924; núm. 41, 16-11-1924; 
núm. 52, 5-2-1925. En aquest darrer, Sebastià Canales 
parla sobre el parc de l'Eixample. 
Trabajo, núm. 11, 4-4-1909. 
RAMOS, A.: Historia..., p. P. 469. 
RAMOS, A.: La industria..., p. 26, 27, 91 i 238. 
Revista Festa d'Elig, esp. les dels anys 1962 i 1964, amb 
fotografies del Pont d'Altamira a mitjan fer i ja acabat. 
 
Barri del Pont Nou, segons Gozàlvez. 

[...] 
5. Barri del Pont Nou (1912) 
6. Antic hort de Gil (1911-1920) 
[...] 

GOZÀLVEZ, V.: La ciudad..., fig. 18. [p. 1791] 
 
Barri del Pont Nou cap als anys 40. Els barris de Carrús a 
penes s'insinuaven encara. [p. 1792, inf.] 
 
Parcel·lari del barri del Pont Nou, devers el 1974, segons 
el Ministeri d'Hisenda. [p. 1792, sup.] 
 
Barri del Pont Nou, segons el fotoplànol de el 1952. 
Detall de la plaça d'Espanya. Hi havia arbres als carrers i 
grans corrals i jardins dintre de les illes de cases. [p. 
1793] 
 
Eixamplament del barri del Pont Nou, i barris del Pla de 
Sant Josep. Aquesta és la zona de major densitat Urbana i 
menys infradotada de tot Elx. La seua ocupació per una 
petita i mitja burgesia ha amagat el problema en gran part. 
No hi ha arbres, ni jardins, ni espai lliure. Fotografia 
devers el 1975. [p. 1794] 
 
Vista d'ocell de la zona nord del barri del Pont Nou. 

A.Carrer de Blasco Ibàñez 
B.Carrer de Josep Maria Buck 
C.Carrer de Cristòfol Sanz i cinema Central 
D.Plaça d'Espanya 

Hom pot observar la poca altura dels edificis, l'amplària 
dels carrers amb relació a ella i els abundants patis, 
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corrals i jardins interiors. Hi ha també nombroses 
fàbriques. Fotografia devers el 1955. [p. 1795] 
 
Barri del Pont Nou, vista des del sud. En primer terme, el 
Pont Nou, darrere el Pont d'Altamira i al fons el Pont de 
Ferro. El Passeig del País Valencià, vora la Rambla, amb 
una magnífica orientació i amb magnífiques vistes ha 
esdevingut una barrera física i social per a tot el barri 
gràcies a la desmesurada elevació del número de plantes i 
de l'estanding dels seus ocupants. Fotografia devers el 
1970. [p. 1796] 
 
Casa de planta baixa; planta i façanes; aquesta casa que fa 
cantó, amb projecte datat els anys 20, és prototípica de 
l'edificació dels eixamples de principi de segle. El tipus, 
totalment pre-racionalista, s'ajusta al de la casa del camp 
sorgida a principi del segle XIX. AME. [p. 1797, inf.] 
 
Casa de planta baixa, planta i façana, projecte datat el 
1929. Casa humil amb vestíbul, cuina, dos habitacions i 
un gran corral posterior, part del qual s'utilitzava per a 
afegir un porxe a la casa, que es convertia en una altra 
habitació amb el temps. AME, llig. 78/ exp. 127. [p. 1797, 
sup.] 
 
Casa de planta baixa i pis, carrer de Blai Valero, núm. 19. 
Façana al carrer, segons Fuster i Candela. És de destacar 
la delicada composició d'aquestes cases modernistes de 
reduïdes dimensions. [p. 1798] 
 
Casa de planta baixa i pis, carrer de Blai Valero, núm. 19. 
Planta del pis, segons Fuster i Candela. La distribució és 
típica de les cases burgeses dels eixamples de 
començament de segle: peces al carrer i al pati d'illa i 
enmig l'escala i altres peces fosques o donant als petits 
patis interiors. [p. 1799] 
 
Carrer del poeta Miguel Hernández. Al fons està el d'Eloi 
Gonzalo. La forta renovació Urbana de finals dels 70 ha 
fet desapréixer les casetes racionalistes de dues o tres 
plantes. S'hi veuen un parell d'edificis actuals de l'Escola 
de Barcelona prou interessants. Fotografia de el 1982. [p. 
1800, sup.] 
 
Carrer del poeta Miguel Hernández. Casa de planta baixa 
i pis, racionalista, d'una gran qualitat formal, derrocada el 
1982. Aquestes edificacions conformaren els eixamples 
del Pla de Sant Josep, tot i substituint les casetes inicials 
de planta baixa devers els anys 50-60. Ara han 
desaparegut en gran part. Fotografia de el 1982. [p. 1800, 
inf.] 
 
Carrer de Gabriel Miró vist cap al nord. Al fons està la 
plaça d'Espanya, amb l'església del Cor de Jesús. Aquest 
eixamplament, anomenat "la farmàcia de la penya" té ara 
un dels pocs arbres que hi ha al sector 4t d'Elx. Fotografia 
de el 1982. [p. 1801]   
 
 
M-1 
DENOMINACIÓ:  PONT NOU (PONT DE CANALEJAS) 
EMPLAÇAMENT: Continuació del carrer de la Reina 
Victòria i de la Corredora 

AUTOR: Marià Luiña, enginyer 
ÈPOCA: 1912-1913 
 
UTILITZACIÓ 
 
Pas de persones i de vehicles, amb limitació de pes. 
 
DADES JURÍDIQUES 
 
Aquest pont degué formar part de la carretera N-340, 
depenent del MOPU, de Cadis a Barcelona, que 
s'anomenà antigament carretera de l'Alt de les Talaies. 
Construcció inclosa dins el Catàleg Municipal d'Edificis 
Protegibles de el 1982, amb el núm. D-53. 
 
DESCRIPCIÓ 
 
Pont de formigó armat, d'un sol arc, que descansa en dos 
matxons prismàtics, un a cada costat. La sola horitzontal 
transmiteix esforços als arcs mitjançant cinc fileres de 
pilars a cada costat. A l'espai que queda entre els matxons 
i la riba del riu, només hi ha la sola. Damunt dels matxons 
s'alcen quatre pilars de pedra, formosament ornamentats 
amb volums i ranures geomètrics que fan de peu dels 
fanals metàl·lics, de platines roblonades i peces 
encunyades, amb motius geomètrics curvats i motius 
florals. També són de platines de ferro i peces encunyades 
les bellíssimes baranes, encastades en pilars de formigó 
armat. Aquestes baranes estan en molt mal estat de 
conservació. Els fanals van ser mutilats, tot i suprimint els 
braços originals, i substituïts directament per la 
lluminària. Sota el pont, en el costat de ponent, es van fer 
a meitat de segle unes dependències, ocupades 
inicialment pel parc de bombers, i actualment per la 
policia municipal. 
 
CONTEXT 
 
El Pont Nou uneix la Corredora, al sud de la Vila Murada, 
amb el barri del Pont Nou, el gran eixample modern 
d'Elx. Forma part del bon conjunt d'arquitectures de finals 
del segle XIX i de la primera meitat del XX. És un 
important element integrant del paisatge urbà d'Elx al 
voltant de la rambla: l'imponent arc que meravellà els 
seus contemporanis és visible des de diversos punts i 
configura una fita Urbana visual, funcional i formal, de 
primeríssima importància. 
 
TIPOLOGIA 
 
Aquest fou el segon dels ponts construïts a Elx al servei 
de la carretera d'Alacant a Múrcia, com el Pont Vell 
servia la vereda reial d'Alacant a Oriola. Segons deien, el 
Pont Nou d'Elx, va ser el primer pont construït a Espanya 
amb formigó armat (la "nova tècnica" d'aleshores). És de 
gran interés la solució estructural i formal que el 
converteixen en una de les construccions públiques de 
més interés de la ciutat i de tot el País Valencià: 
bàsicament es tracta d'un arc que acaba en dos prismes 
sobre els quals està la sola, unida a l'arc amb diversos 
pilars. Hi apareixen dos elements funcionals la solució 
dels quals és de gran interés estilístic: les pilastres i les 
faroles i les baranes. Les pilastres tenen unes clares 



 42 

referències expressionistes, mentre que farols i baranes, 
metàl·lics ambdós, són una discreta obra modernista. 
Encara que devers el 1912, el modernisme estava 
completament assumit a tota Europa, a Elx suposava unes 
solucions formals i estilístiques que encara devien ser una 
novetat. Durant tot el segle se sovintetgen els ponts de 
gormigó a tot l'Estat. Recordem, sense anar més lluny, el 
pont de Sant Jordi d'Alcoi, el Viaducte de Madrid i el 
pont de Terol. Tots ells repeteixen amb poques variants 
les mateixes característiques formals i estructurals. 
 
CRONOLOGIA 
 
1601 
El 25 de juliol, el Consell acordà que "per a altres coses 
utiloses a dita república convé que es derroquen aquelles 
[cases de la plaça Major] i d'on resultarà fer pont al Pla i 
passar aigua viva per a regar moltes tafulles en dit pla i 
portar aigua dolça per dit pont a dita vila". Aquesta 
notícia que dóna Ibarra, preludia la construcció del Pont 
Nou tres-cents anys abans. És curiós constatar la funció 
principal d'aqüeducte que se li volia donar, cosa lògica en 
un poble castigat per la set. 
1910 
El 2 de febrer l'Ajuntament féu una petició al govern 
perquè construira un segon pont per a Elx, a l'extrem oest 
de la Corredora. 
1910 
El 16 de febrer la Gaceta de Madrid convocava un 
concurs per a l'adjudicació de les obres "d'un pont sobre el 
Vinalopó, en la variant de l'Alt de les Talaies". En juny es 
va fallar el concurs. El Ministeri de la Construcció 
concedí el projecte i la construcció –que anaven units– a 
l'enginyer Marià Luiña, per 140.364'84 ptes. 
1912 
El 3 de gener començaren a obrir-se els clots per als 
fonaments del Pont Nou.  
1913 
En febrer s'acabaren les obres. Segons Pere Ibarra, el 
cement era de Barcelona, els ferros de Bilbao i les rajoles 
angleses. El 16 d'abril l'Ajuntament decidí posar-li el nom 
del polític liberal José Canalejas. El dia 20 d'abril fou 
inaugurat pel Ministre de Foment, amb l'assistència de 
diversos diputats, del Governador Civil i del Cap d'Obres 
Públiques. El programa d'actes previst comprenia: "8'30 
h.: arribada del Sr. Ministre de Foment. 9'00 h.: missa i Te 
Deum. 10'30 h.: lunch a l'hort de Vil·la Carme, oferit pel 
director de les obres l'enginyer Marià Luiña. 11'30 h.: 
benedicció i inauguració del Pont Nou. 12'00 h.: comiat 
del Sr. Ministre". 
1926 
Es féu una escala vora el Pont Nou que baixava fins a la 
Rambla i que no degué agradar-li molt a la gent. Un xiste 
de Kin, d'un humor ben negre, deia: "Reformes 
Municipals. L'escala del Pont Nou. El suïcida [consolant-
se]: 'També els que pugen arriben reventats!'". 
1939 
L'arquitecte municpal Pérez i Aracil féu un plànol d'un 
"pavelló de serveis", on ara està el retén de policia, en el 
costat de ponent del Pont Nou.  
D'octubre d'aquest any és un "Projecte de mur de 
contenció de terres i enllaç del Pont Nou amb el Parc del 
costat de la Rambla". Aquest gran mur, que en l'actualitat 

del·limita l'inici del passeig del País Valencià, estava fent-
se el 26 d'agost (abans que el projecte!) i el 15 de 
desembre. Amb aquesta obra, hom pretenia "crear al 
costat d'allò que avui són escombreries del riu Vinalopó, 
un Parc Municipal". Dels 50 m prevists, només se'n van 
fer 35, a la vista dels molts diners que costava l'obra. 
1944 
En desembre l'arquitecte municipal Serrano i Peral 
redactà un "Projecte d'obres d'accés al parc i contenció de 
terres en la vessant dreta del Vinalopó, corresponent a la 
Urbanització entre els ponts de Santa Teresa i de 
Canalejas". Es tarcta dels semisoterranis que hi ha 
construïts al sud del retén i del pont, on ara hi ha una 
guarderia. 
1946 
El mes d'abril l'arquitecte municipal Serrano i Peral 
redactà un "Projecte d'Urbanització en la unió del Pont de 
Canalejas amb el carrer de la Reina Victòria". 
1963 
De gener són  els plànols i de març la resta del projecte d' 
"Ampliació del parc de Bombers", on ara està la policia 
municipal, sota l'extrem de ponent del pont, fets per 
l'arquitecte municipal Serrano i Peral.  
1968 
De novembre és el plànol fet per l'arquitecte municipal 
Pérez i Aracil del "Projecte d'adaptació de l'antic Parc de 
Bombers per a retén de la Policia Municipal". 
 
NOTES CRÍTIQUES I DESCRIPTIVES 
 
"Aqueix pont, [...] que s'estén com una finíssima obra de 
randa [...]." 

LA DEFENSA (1913) 
 

"Avui he col·locat en el segon pilar de les llums, a l'eixida 
del tercer pont, a má dreta, una ampolleta de vidre dins 
d'un tub de fusta adaptat a un forat obert enmig del quart 
carreu. Dins de l'ampolleta, en dues tires de pergamí, va 
inscrit: 'Per Reial Orde del 19 de maig del 1911, 
s'adjudicà la construcció d'aquest pont, eficaçment instada 
per l'alcalde En Tomàs Alonso i Blasco, a l'enginyer 
Marià Luiña, per pessetes 140.364'84 cèntims. En gener 
del 1912 principiaren els treballs, que no s'han 
interromput fins a febrer del 1913, en què feliçment 
s'acabà. El primer cement és de Barcelona; els ferros de 
Bilbao i la rajola, anglesa. Per a memòria'." 

PERE IBARRA I RUIZ (27 de gener [d'abril?] del 1913) 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
ADLAN. Aquesta casa de cement féu una publicació 
sobre el pont, amb motiu de la seua inauguració. El pont 
fou fet amb cement ADLAN. 
AME, SP. Projectes d'edificis i carrers al costat del pont: 
1939, 1944, 1946, 1963 i 1968. 
AGJU. Postals antigues. 
Arxiu Antoni Martínez i Macià. 
GOZÀLVEZ, V.: La ciudad..., p. 124-125. 
JAÉN, G.: Guia..., núm. 44. 
NAVARRO VERA, J. R.: "El Pont Nou y la historia de la 
ingeniería", Información, 16-11-1984, p. 4. 
La Defensa, núm. 107, 20-4-1913; núm. 108, 27-4-1913. 



 43 

Información, 11-8-1982, p. 12. Catàleg Municipal 
d'Edificis Protegibles. 
RAMOS, A.: Historia..., p. 539-541. Inclou tres 
interessants fotografies. 
 
Fanal de ferro del Pont Nou, segons l'Oficina Tècnica 
Municipal. Dibuix d'abril del 1982. [p. 1806] 
 
Cimbra de construcció de l'arc del Pont Nou. Al fons, la 
Vila Murada. [p. 1807, sup.] 
 
Inauguració del Pont Nou. Al pla, encara no havia cases. 
A la dreta hi ha unes palmeres de l'hort de Gil que encara 
viuen. [p. 1807, inf.] 
 
Pont de Canalejas (Pont Nou), vista cap al nordest; al fons 
està la Vila Murada. Fotografia de Gozàlvez reproduïda a 
la revista Levante, núm. 35, 10 de març del 1927. [p. 
1808, sup.] 
 
Pont de Canalejas (Pont Nou), vista cap al nordest. Els 
fanals ja eren metàl·lics, tot i substituint les boles de 
vidre. Fotografia devers el 1930. [p. 1808, inf.] 
 
Pont de Canalejas (Pont Nou), vista cap al nordest. Hom 
pot veure les finestres lobulades d'un dels palaus de la 
plaça de la Fruita i els grans calistros del corral d'una 
casa. Fotografia devers el 1950. [p. 1809, sup.] 
 
Pont de Canalejas (Pont Nou), vista cap al nordest. Els 
fanals modernistes ja estaven sustituïts per altres 
moderns. Fotografia del 1977. [p. 1809, inf.] 
 
Pont Nou, vista des del sud. Al fons està la Serra de 
Tabaià. A l'esquerra les enormes construccions del 
passeig del País Valencià. Fotografia del 1977. [p. 1810, 
sup.] 
 
Pont Nou. Detall de la bellíssima barana modernista. 
Fotografia del 1977. [p. 1810, inf.] 
 
Pont Nou. Unió del carrer de la Reina Victòria amb la 
Corredora. Al fons, la Corredora i la plaça de Baix. 
Fotografia del 1979. [p. 1811, sup.] 
 
Pont Nou. Unió del carrer de la Reina Victòria amb la 
Corredora. Al fons, el carrer de la Reina Victòria i el 
passeig del País Valencià. Fotografia del 1979. [p. 1811, 
inf.] 
 
Pont Nou, vista des del jardí de baix del riu. Fotografies 
del 1977. [p. 1812] 
 
Avinguda del Vinalopó, marge dret de la Rambla, entre el 
Pont Nou i el Pont Vell. La diferència d'altures fou 
aprofitada d'una forma molt intel·ligent, amb la 
construcció d'un edifici destinat a guarderia. Els espais 
buits i els corrals i els corrals de l'esquerra serien ocupats 
per l'edifici de Correus. Fotografia de el 1965. [p. 1813] 
 
 
M-2 

DENOMINACIÓ:  EDIFICI D'HABITATGES DE LLOGUER 
(CASA FALCÓ) 
EMPLAÇAMENT: Carrer de la Reina Victòria, núm. 2, 
passeig del País Valencià, núm. 1, i carrer de Lepant 
AUTOR: Santiago Pérez i Aracil, arquitecte 
ÈPOCA: 1941-1952 
 
UTILITZACIÓ 
 
A la planta baixa hi ha oficines, tendes i un restaurant; a 
les plantes de pisos hi ha habitatges. 
 
DADES JURÍDIQUES 
 
Propietat privada; el nom de l'edifici –viu a nivell 
popular– li ve donant pel nom del promotor. És 
destacable el fet que les vivendes foren plantejades des 
d'un primer moment per a llogar, no per a vendre. Edifici 
inclòs dins el Catàleg Municipal d'Edificis Protegibles de 
el 1982, amb el núm. D-62. 
 
DESCRIPCIÓ 
 
És aquest un edifici de planta baixa, entresol, quatre pisos 
i àtic, que dóna a tres carrers i ocupa gairebé la meitat de 
l'illa de cases més important per la seua situació 
privilegiada de l'eixample del Pont Nou. Els xamfrans o 
cantonades estan solucionats amb curves. Als pisos es 
posen grans miradors cilíndrics amb grans bandes de 
finestres horitzontals partides verticalment. S'hi remarca 
l'angle del carrer de la Reina Victòria, especialment 
important per la seua significació Urbana. La façana 
principal és gairebé simètrica. Només un gran mirador 
lateral trenca aquesta simetria subratllant la importància 
del carrer de la Reina Victòria. Aquesta façana està 
composta per un cos central, totalment pla, de set plantes, 
rematat per grans volutes neobarroques. La base d'aquest 
cos és el portal d'entrada a la casa, de doble escala mercè 
a la unió amb marbre de la planta baixa i de l'entresol. A 
cada costat d'aquest cos central hi ha altres cossos amb 
miradors lleugerament pronunciats, units amb els angles 
rodons, un dels quals –el del cantó sud– és el gran 
mirador cilíndric ja citat. Els motius ornamentals són 
abundants: hi ha claus i frontons curvilinis partits sobre 
les finestres, grans pilastres que unifiquen les plantes de 
pisos, contradictòriament situades en l'extrem del voladís, 
i un remat superior de tot l'edifici format per una 
balustrada de perfils clàssics. Tot l'acabat exterior és un 
aplacat de pedra, col·locada formant fenedures 
horitzontals que li donen un aspecte característic a tot 
l'edifici. 
 
CONTEXT 
 
La casa Falcó està situada en el barri del Pont Nou 
(1912), en el marge dret del Vinalopó. Gaudeix d'àmplies 
vistes sobre el riu i sobre la Vila Murada. El carrer de la 
Reina Victòria és l'eix principal d'aquest eixample, i allí 
es troben els edificis més característics del castissisme 
d'Elx. Ramos consigna les sol·licituds per a instal·lar en 
aquest carrer una fàbrica de caixes de cartó el 1920, i una 
fàbrica de llimonada el 1930. Ja hi havia arbres el 1927, 
doncs aqueix any el periòdic Amanecer es queixava 
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d'haver vist "al carrer de la Reina Victòria alguns arbrets 
ja criats, torçuts pel vent" i que ningú va endreçar.  
La major importància Urbana de la casa Falcó radica en el 
fet de ser una gran actuació unitària dins de la ciutat, amb 
una forta repercusió en la seua imatge Urbana. Fet i fet, 
durant els anys 50, la casa Falcó es va convertir en una 
fita significativa de la ciutat d'Elx, tant per la seua 
privilegiada situació Urbana com per haver estat el primer 
edifici d'Elx de més de quatre pisos. És simptomàtica 
l'abundant reproducció iconogràfica de la seua imatge en 
postals, fotografies, revistes, guies, etc. durant els anys 
50: la foto típica del Pont Nou durant la primera meitat 
del segle XX, amb la Vila Murada com a fons, s'invertí 
durant els anys 50 per a tenir com a fons del Pont Nou, la 
casa Falcó.  
 
TIPOLOGIA 
 
La casa Falcó és l'edifici més representatiu de 
l'arquitectura destinada a la burgesia dels anys 40-50, 
privilegiada econòmicament i socialment amb la victòria 
de la Guerra d'Espanya. Segons l'autor, el projecte inicial 
estava pensat en termes racionalistes (cosa que es pot 
veure en la composició general de l'edifici), però l'entrada 
a Elx de la casa de decoració Marià Garcia, féu canviar 
els plantejaments estilístics dels acabats per a donar-li una 
major representativitat i ostentació. La casa de Marià 
Garcia intervingué també en el Casino i en el cinema 
Capitolio. Abans de la guerra havia fet obres art-decó tan 
importants com el saló de Te "Rialto" de la ciutat de 
València (1935). Com és habitual en moltes obres 
d'arquitectura espanyoles d'aquesta època, sobre els 
elements supervivents del moviment modern, apareixen 
els ornaments herrerians d'una arquitectura neoclàssica 
pròpia de la postguerra. En la casa Falcó, com en cap altre 
edifici d'Elx, el conjunt està dominat pel plantejament 
volumètric, que es converteix en la categoria, mentre que 
són anecdotes les volutes, els nínxols, gerrots, 
balustrades, baranes historiades, frontons curvilinis 
partits, motllures, pilastres, etc., etc. Malgrat alguns errors 
evidents de la composició amb aquestes constants formals 
(explicable per la inexperiència que l'arquitecte tenia 
d'aquestes formes i materials) podem considerar la casa 
Falcó com una apreciable aportació a les arquitectures 
clàssiques imposades pel gust dels vencedors de la guerra.  
 
CRONOLOGIA 
 
Segons l'autor, el projecte es va començar devers el 1941-
42, deguent-se acabar cap al 1952-53. El canvi de 
plantejaments formals que caracteritza aquest edifici fou 
degut a la voluntat dels propietaris i a les possibilitats 
d'introduir altres materials diferents del simple revoc. Ens 
donà aquestes notícies el mateix Pérez i Aracil. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
AGJU. Diverses postals dels anys 50. 
Amanecer, núm. 71, 3-4-1927. 
Información, 11-8-1982, p. 12. Catàleg Municipal 
d'Edificis Protegibles. 
RAMOS, A.: La industria..., p. 106, 227. 

Revistes Festa d'Elig, esp. els números del 1953 (amb una 
interessant fotografia de l'ambient urbà d'aleshores, amb 
totes les cases d'una o dues plantes només) i 1956 (amb 
una altra fotografia del carrer de la Reina Victòria). 
 
Edifici de vivendes de lloguer (Casa Falcó), carrer de la 
Reina Victòria, núm. 2, cantonada amb el passeig del País 
Valencià, núm. 1 i amb el carrer de Lepant. Detall de la 
cantonada. Fotografia del 1979. [p. 1817, inf.] 
 
Edifici de vivendes de lloguer (Casa Falcó), carrer de la 
Reina Victòria, núm. 2, cantonada amb el passeig del País 
Valencià, núm. 1 i amb el carrer de Lepant. Façana sobre 
el riu. És notòria la vestimenta pretesament clàssica amb 
què S. Pérez Aracil vestí un edifici d'estructura i 
composició eminentment racionalista. Fotografia del 
1979. [p. 1817, sup.] 
 
 
M-3 
DENOMINACIÓ:  EDIFICI D'HABITATGES (CASA DE 
SOCORS) 
EMPLAÇAMENT: Carrer de la Reina Victòria, núm. 8, i 
carrer del Doctor Caro, núm. 1 
AUTOR: Santiago Pérez i Aracil, arquitecte 
ÈPOCA: Devers el 1945-1950 
 
UTILITZACIÓ 
 
A la planta baixa està instal·lada la Casa de Socors de 
l'Ajuntament d'Elx. A les plantes de pisos hi ha 
habitatges.  
 
DADES JURÍDIQUES 
 
Edifici de protecció oficial. Propietat privada. Està inclòs 
en el Catàleg Municipal d'Edificis Protegibles de el 1982, 
amb el núm. D-63. 
 
DESCRIPCIÓ 
 
Edifici que fa cantonada, compost per planta baixa, tres 
plantes de pisos i un àtic. El cantó està remarcat per la 
composició volumètrica en situar-hi un mirador cilíndric 
de grans proporcions, al costat del qual hi ha altres 
miradors prismàtics (amb una fenedura entre ells) i en 
deixar només amb balcons la resta del pany de façana de 
l'edifici. L'àtic, també en la cantonada, és un volum 
compacte coronat per balustrades, figures tornejades, 
volutes, motllures, etc. Aquest àtic es perllonga tot al llarg 
de la façana mitjançant una pèrgola de fusta. Diferents de 
les baranes de coronació són les de les finestres, de ferro, 
amb botlles peces tornejades. L'acabat de l'edifici és un 
aplacat de pedra de gran bellesa als miradors. Està 
col·locat de forma que queden unes estries o fenedures 
horitzontals molt característiques. L'acabat dels panys de 
paret a línia de façana és un revoc de color blanquinós. 
 
CONTEXT 
 
El carrer de la Reina Victòria és l'eix de l'eixample d'Elx 
més important de tot el segle XX: el barri del Pont Nou, a 
la dreta de la Rambla. En un principi hi hagueren cases de 
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planta baixa, fortament rebutjades pels ideòlegs de 
l'època. Després hi arribaren els petits edificis 
racionalistes, i després els castissistes i neobarrocs de ls 
postguerra. Tots ells començaren a ser substituïts per 
l'arquitectura anodina fruit de l'especulació i l'elevació del 
número de plantes permesa a principi dels anys 60. Més 
enllà de la casa de Socors estava la farmàcia de la Penya, 
que li dóna nom a la placeta formada per l'encreuament 
dels carrers de la Reina Victòria i de Jordi Joan. Allí 
estava també el cinema Victòria, un preciós cinema 
d'estiu que tenia pintades per les parets, amb tinta verda, 
siluetes de palmeres i de plantes. A més de cinema s'hi 
van fer també combats de boxa. A finals dels anys 60, el 
local d'aquest cinema fou ocupat per uns grans 
magatzems. 
 
TIPOLOGIA 
 
Històricament és a partir d'edificis com aquest quan 
comença a decaure l'interés de l'obra dels arquitectes 
Pérez i Aracil i Serrano i Peral, que havien fet una 
arquitectura molt digna durant els vint anys anteriors. En 
endavant, anaven a deixar de banda molts plantejaments 
arquitectònics, fins arribar als extrems desastrossos de la 
major part de tota la seua obra durant els anys 60 i 70. 
Aquestes primeres grans promocions anaven a ser tan 
abundants a partir del boom industrial que desapareixeria 
tota preocupació per l'arquitectura. En la casa de Socors, 
encara hi ha present un interés per l'edifici. La solució del 
cantó, el mirador, les estries i la composició són idèntics 
als de la casa Falcó. També remeten en gran mesura a la 
casa Lucerga. La corona règia, en forma de diadema, que 
remata el mirador és formalment inaudita, 
arquitectònicament barroera i no té parangó en cap altre 
edifici d'Elx. Aquí tenim de nou un plantejament que és 
racionalista en la base, però que està revestit amb 
llenguatge castissista. És destacable que les baranes de la 
planta baixa siguen idèntiques a les d'altres edificis, com 
ara les del núm. 1 de la Corredora i les del cantó de la 
Corredora amb el Trinquet. Açò pot ser degut a la 
reutilitació d'elements preeexistents a l'edifici anterior, o 
bé a l'existència de peces semblants a Elx. Sembla 
improbable que en la postguerra es fabricaren encara 
aquestes baranes de formigó armat.  
 Després, als anys 60, ni l'elementalitat molt ben 
estudiada d'un llenguatge racionalista, ni la carestia d'un 
llenguatge neo-clàssic foren possibles, tant per la gran 
demanda d'allotjaments com per l'especulació del sòl i 
pels grans beneficis econòmics que hi havia expectants. 
Aleshores, l'autor –amb la multiplicació dels encàrrecs– 
s'integraria en el procés de producció d'arquitectura roïna, 
des dels punts de vista constructiu, funcional, formal i 
històric, que va caracteritzar els anys 60, i que abandonà 
tot plantejament mínimament culte.     
 
CRONOLOGIA 
 
La destrucció de l'arxiu particular de l'autor i la mancança 
de classificació en el Municipal, no ens ha permés obtenir 
referències cronològiques d'aquest edifici. La similitud 
amb altres edificis i les seues característiques formals, em 
fa situar-lo com a obra de la primera postguerra executada 
durant la segona meitat dels anys 40. Ja estava acabat el 

1953, doncs existeixen fotografies d'aqueix any. Del 14 
de juliol del 1958 existeix un pressupost, sense plànols, de 
les "Obres per a condicionar els locals que ocupa la casa 
de Socors". Se suposa que ja devia estar instal·lada. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
AME, SP. Condicionament de la casa de Socors (1958). 
Información, 11-8-1982, p. 12. Catàleg Municipal 
d'Edificis Protegibles. 
Revistes Festa d'Elig, esp. l'exemplar de el 1953, amb una 
fotografia d'interés de l'edifici. N'hi ha una altra al número 
de el 1961. 
 
Edifici de vivendes (casa de Socors), carrer de la Reina 
Victòria, núm. 8, i carrer del Doctor Caro, núm. 1. Vista 
de conjunt, amb el magnífic mirador racionalista. 
Fotografia de el 1977. [p. 1821, inf.] 
 
Edifici de vivendes (casa de Socors), carrer de la Reina 
Victòria, núm. 8, i carrer del Doctor Caro, núm. 1. Detall 
d'una finestra de la planta baixa, probablement anterior a 
la resta de l'edifici. Fotografia de el 1977. [p. 1821, sup.] 
 
Encreuament dels carrers de la Reina Victòria i de Jordi 
Joan i Santacília devers l'inici dels anys 70. L'edifici de 
planta baixa i pis era la Farmàcia de la Penya, nom que 
s'ampliava a la petita plaça que s'hi formava davant. 
Famosa parada d'autobussos i punt d'eixida cap a Asp i 
cap a Crevillent, era el punt clau dels eixamples de 
ponent. La destrucció en desembre del 1981 de les cases 
de planta baixa i pis per a fer pisos de luxe ha significat la 
desaparició d'una fita Urbana de la memòria col·lectiva 
d'Elx. L'agosarat quiosc de premsa, amb una deliberada 
voluntat d'ésser "modern" va desaparèixer a finals dels 
anys 70. [p. 1822] 
 
Edifici de vivendes, carrers de Gabriel Miró i del poeta 
Miguel Hernández. Aquest edifici deshabitat és una 
mostra d'intervenció edilícia a una escala relativament 
important per a l'època per les seues dimensions, poc 
habituals en els eixamples de ponent d'Elx. Fotografia de 
el 1978. [p. 1823] 
 
Casa de planta baixa i pis, carrers de Cristòfol Sanz i 
Jordi Joan i Santacília. Durant els anys 50 abundaren als 
eixamples d'Elx aquestes construccions on s'hi barrejaven 
vocabularis racionalistes i arcaitzants; era quelcom que 
portava l'època i que els arquitectes locals acceptaren de 
bon grat. Fotografia de el 1978. [p. 1824] 
 
 
M-4 
DENOMINACIÓ:  CASA DE PISOS 
EMPLAÇAMENT: Carrers de Jordi Joan, núm. 8, de Lepant 
i de Rupert Chapí 
AUTOR: Antoni Serrano i Peral, arquitecte 
ÈPOCA: 1946-1950** 
 
UTILITZACIÓ 
 
                                                             
*Aquest edifici fou derrocat el 2004 
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Des de fa uns anys, la planta baixa està deshabitada; als 
pisos hi ha habitatges. 
 
DADES JURÍDIQUES 
 
El projecte fou encarregat per Lluís Verdú i Valera. A 
l'expedient consten transferències posteriors, fins i tot 
abans d'acabar-se l'obra. L'edifici fou pensat per a 
habitatges de lloguer, no per a vendre'ls. Està inclòs dins 
el Catàleg Municipal d'Edificis Protegibles de el 1982, 
amb el núm. D-45. 
 
DESCRIPCIÓ 
 
Edifici en una doble cantonada, que dóna a tres carrers i 
té planta baixa, tres plantes de pisos i una planta d'àtic, 
enfonsada en la part de la façana. Els dos cantons són 
redondejats, un d'ells, on l'àtic no s'endinsa, simula una 
torre. És en aquest punt, volumètricament senyalitzat i 
que compta amb les millors vistes, on se situa l'estar de la 
vivenda. Les finestres de l'edifici estan agrupades en 
grans obertures horitzontals partides per les guies de les 
persianes que són de fusta i estan pintades de color marró 
obscur. Els remats superiors del conjunt estan remarcats 
per cornises i per baranes  d'obra i de gelosia ceràmica. 
Tota la façana està revocada de color ocre. 
 
CONTEXT 
 
El barri del Pont Nou, on està situat aquest edifici fou el 
primer eixample modern d'importància en el marge dret 
de la Rambla durant el segle XX. El nucli inicial del barri, 
al voltant del carrer de la Reina Victòria, la farmàcia de la 
Penya i la carretera d'Asp, passà a ser residència de la 
burgesia a partir dels anys 50, amb la construcció de grans 
cases de pisos al costat de petites cases d'una o dues 
plantes. A partir dels anys 60, en tota aquesta zona 
s'encetà una profunda renovació edilícia que acabà amb la 
unitat tipològica del barri. Aquesta casa de pisos, 
primerament gran, dominava per damunt de la resta de les 
cases originals del barri. Tanmateix, ha estat superat amb 
escreix pels edificis aixecats els darrers vint anys. Malgrat 
tot, encara conserva una gran incidència en la imatge 
Urbana d'Elx, gràcies a la seua situació en un 
encreuament de tres carrers, que li dóna magnífiques 
visuals. 
 
TIPOLOGIA 
 
L'edifici està construït en una data molt avançada, però 
encara apareixen alguns trets característics de l'art-decó 
que Serrano i Peral conreà durant els anys de la 
postguerra. Pot ser que en aquest cas, els acabats senzills 
vinguessen imposats pel fet de ser habitatges de protecció 
oficial. Així apareixen l'arrebossat ocre de la façana, les 
finestres unides horitzontalment per a augmentar 
perceptualment el seu tamany, les baranes de perfils 
circulars amb adornaments castissistes, etc. Per 
l'originalitat del plantejament i per la seua bona resolució 
hi destaca la composició volumètrica del conjunt de 
l'edifici, basada en miradors discontinus que van enllaçant 
els diferents panys de paret, amb les seues diferents 
altures. 

 
CRONOLOGIA 
 
El projecte està datat en maig del 1946 i el final de l'obra 
en febrer del 1950. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
AASP, carpeta "Valdés-Vallejo". Inclou tota la 
documentació del projecte. Existeixen nombrosos 
esborranys previs, on hi ha provatures per a introduir 
detalls castissistes semblants als de la casa Asencio del 
carrer Ample. Probablement foren rebutjats per 
l'encariment de l'obra que suposaven. 
JAÉN, G.: Guia..., núm. 69. 
Información, 11-8-1982, p. 12. Catàleg Municipal 
d'Edificis Protegibles. 
 
Edifici de vivendes, carrer de Jordi Joan, núm. 8, carrer de 
Lepant i carrer de Ruperto Chapí. Plantes dels pisos i 
alçats. Projecte datat en maig del 1946. [1827] 
 
Edifici de vivendes, carrer de Jordi Joan, núm. 8, carrer de 
Lepant i carrer de Ruperto Chapí. Vistes de conjunt. 
Fotografies del 1977. [p. 1828] 
 
Edifici de vivendes, carrer de Jordi Joan, núm. 8, carrer de 
Lepant i carrer de Ruperto Chapí. Detall del mirador en 
forma de torre, que en certa manera replega el tema de 
l'edifici de vivendes del núm. 1 del carrer de Sant Jordi. 
Fotografia del 1977. [p. 1829] 
 
Cases de planta baixa i pis, començament del  carrer 
Doctor Caro. Edificis de principi de segle, dels primers 
que ocuparen el barri del Pont Nou. Fotografia del 1977. 
[p. 1830, sup.] 
 
Edifici industrial, carrer del Doctor Caro, núm. 20. És en 
les fàbriques on per motius econòmics perduraran d'una 
manera més clara les troballes racionalistes de seriació i 
modulació dels components i de l'estructura de l'edifici. 
Fotografia del 1977. [p. 1830, inf.] 
 
Casa de planta baixa i pis, carrer del Doctor Caro i carrer 
de Josep Mª Buck. Bonic edifici dels anys 20-30 
ornamentat amb manises i esgrafiats de gust 
postmodernista. Fotografia del 1977. [p. 1831]  
 
 
M-5 
DENOMINACIÓ:  CINEMA IDEAL 
EMPLAÇAMENT: Carrer de Blai Valero, núm. 13, 
carrer d'Alfredo Llopis i carrer del Doctor Caro 
AUTOR: Francesc Martínez i Quesada, aparellador. 
Santiago Pérez i Aracil, arquitecte 
ÈPOCA: Devers el 1930 i devers el 1950. Totalment 
reformat el 1982  
 
UTILITZACIÓ 
 
A l'Ideal es feren obres de teatre i comèdies, però allò 
habitual eren els programes dobles de cine, re-estrenes; 
feien pel·lícules per a estudiants i xiquets que hi anaven a 
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mitjan vesprada, amb el berenar. Es tractava d'un dels 
cines més populars i entranyables de la ciutat. Aquí feia 
les seues sessions el cine-club Luis Buñuel, una de les 
poques organitzacions culturals que durant els anys 70 i 
80 han animat el magre programa cultural d'Elx. 
Mantingué el seu ús com a cinema fins el 1981. El 1982 
començaren les obres per a transformar-lo en un local de 
bingo. Encara que aquest nou ús podria haver estat 
respectuós amb l'edifici, fou destruït absolutament tot: 
reformat l'interior i revestides les parets exteriors.  
 
DESCRIPCIÓ 
 
El cinema Ideal era un gran edifici de planta rectangular 
que ocupava l'extrem d'una illa de cases de l'eixample del 
Pont Nou. Donava a tres carrers. Estava situat damunt 
d'un antic barranc, per la qual cosa fou necessari 
construir-lo amb un soterrani. A l'exterior només 
mostrava unes finestres de petit tamany en les façanes 
frontal i lateral. La façana posterior, que corresponia a la 
pantalla, era totalment cega. A més,  a la façana principal 
hi havia un petit mirador i unes escalinates que donaven 
accés al hall. La coberta era inclinada, amb teula plana. 
L'interior era una gran sala prismàtica, sense cap 
ornamentació. 
 
CONTEXT 
 
Més important que l'edifici en si pel seu valor 
arquitectònic, era l'ús públic que s'ha fet d'ell i que el va 
convertir en una fita Urbana, de gran importància dins la 
trama del barri. Els voltants eren originàriament cases de 
planta baixa i pis, i carrers amples que tingueren 
plantades acàcies fins al final de la dècada dels 60. 
 
TIPOLOGIA 
 
Edifici elemental era aquest, no adscribible a cap 
moviment arquitectònic cult. Està més pròxim de les 
grans naus industrials de principi de segle que de 
l'arquitectura burgesa dels anys 40 i 50. Calia veure'l com 
un exemple d'arqueologia industrial, més que com un dels 
edificis d'arquitectura moderna destinats a un ús actual i 
modern com era el cinema. La façana principal era 
prototípica de molts cines de barri d'arreu l'Estat 
Espanyol, amb una pobresa compositiva, volumètrica i 
ornamental molt característica. 
 
CRONOLOGIA 
 
Sembla ser que el cine Ideal fou en principi un cinema 
d'estiu, per a ser després un local cobert. El projecte 
original era de l'aparellador Francesc Martínez i Quesada, 
devers el 1930. Fou fet amb seguretat abans del 1936. El 
1950, l'arquitecte Pérez i Aracil reformà l'edifici. El 1952 
apareixia citat a un informe de l'arquitecte municipal 
sobre els aforos dels cinemes d'Elx. El dijous 31 de 
desembre del 1981 fou el darrer dia que es féu cine a 
l'Ideal, amb el programa doble en color Abejas asesinas i 
Viva knieve!. S'anuncià l'enderroc per a edificar un edifici 
d'habitatges en el solar resultant, però fou reformat 
completament per dins i per fora per a fer un local de 
bingo. Desapareixien cinquanta anys d'història 

cinematogràfica, i un tros de la cultura popular i de la 
memòria col·lectiva d'Elx, sense cap soroll, ni pena ni 
glòria.  
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
AME, NO. Informe del 1952 i expedient de reforma i 
condicionament per a Bingo, amb plànols de l'edifici 
original (1982). 
La Verdad, 31-12-1981. 
Moltes notícies m'han estat facilitades per Paquito 
Sánchez. 
 
Cinema Ideal, carrer de Blai Valero, núm. 13, i carrer 
d'Alfredo Llopis. Vistes de conjunt. Edifici molt simple, 
construït devers el 1930 i reformat devers el 1950. Més 
important que l'edifici en si des del punt de vista 
arquitectònic és l'ús públic que ha fet d'ell una fita 
Urbana. Fotografies del 1977. [p. 1834] 
 
Edifici per a garatge, carrer de Blai Valero. Alçats. 
Projecte datat el 1929. AME, llig. 78/ exp. 212. [p. 1835, 
inf.] 
 
Casa de planta baixa, carrer de Blai Valero. Planta. 
Projecte datat el 1929. AME, llig. 78/ exp. 115. [p. 1835, 
sup.] 
 
Edifici industrial, carrers de Josep Maria Buck i Blai 
Valero. Fotografia del 1977. [p. 1836, sup.] 
 
Edifici industrial, carrers de Josep Maria Buck i del 
Marqués d'Asprelles i plaça d'Espanya. Fotografia del 
1977. [p. 1836, inf.] 
 
 
M-6 
DENOMINACIÓ:  CASA DE PISOS 
EMPLAÇAMENT: Plaça d'Espanya i carrer de Josep Mª 
Buck 
AUTOR: Antoni Serrano i Peral, arquitecte 
ÈPOCA: Projecte de juliol del 1934 
 
UTILITZACIÓ 
 
Originàriament, la planta baixa era botiga i habitatge i el 
pis, habitatge. Des de fa anys, les tres plantes estan 
deshabitades. 
 
DADES JURÍDIQUES 
 
Propietat privada. El projecte apareix redactat per a 
Francesc Juan i Gómez. El 1981 l'Ajuntament d'Elx 
redactà un Estudi de Detall per a definir el pati interior 
d'aquesta illa, però no es va preveure res per a La Defensa 
dels edificis industrials i el jardí existents. 
 
DESCRIPCIÓ 
 
Edifici de planta baixa i dues plantes, formant cantonada. 
La distribució en planta és una curiosa adaptació al tipus 
de casa de pisos de la casa de planta baixa Urbana del 
primer quart de segle. Un gran vestíbul-distribuidor-
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menjador dóna accés a totes les peces de cadascuna de les 
dues vivendes que té cada pis. Les peces estan disposades 
en sèrie, seguint unes línies molt clares d'ordenació, i 
ventilen al carrer o a un pati prou gran, disposat en l'angle 
interior del solar. Aquest és aproximadament rectangular, 
amb un costat curvat per donar a la plaça d'Espanya, que 
té planta circular. La façana és totalment plana, sense cap 
mirador. Hi ha balcons i finestres distribuïts més o menys 
equidistantment els uns dels altres. Una lleu cornisa 
corona l'edifici. Sobre ella, hi ha una barana de tubs, 
estrany vestigi racionalista. Del conjunt destaca la 
volumetria de l'escala, amb una torreta superior, la línia 
vertical on s'obrin les finestres de l'escala i el portal 
d'accés que té motius ornamentals d'una escala tan 
irregular i desmesurada que el converteixen en un motiu 
pre-venturià 
 
CONTEXT 
 
Del context de cases d'una o dues plantes del barri del 
Pont Nou, degué destacar aquest edifici tant per la seua 
voluntat arquitectònica com per la seua altura i programa 
no gaire habitual per a la zona en la seua època. 
 
TIPOLOGIA 
 
El projecte es presentava com a reforma d'una casa 
preexistent, i tenia només planta baixa i pis. El resultat 
construït és un exemple d'una arquitectura mediocre, 
malgrat les seues pretensions, destinada a la petita 
burgesia d'Elx. Hi destaca el fet que es redactara un 
projecte, prou ben acabat, encara que pels resultats 
sembla que la intervenció de l'arquitecte en l'obra fou 
mínima o nul·la. La solució de la planta, amb el menjador 
com a espai de pas, no és gens desdenyable. La disposició 
de la resta de les peces, segueix la línia de les tres crugies 
de què consta l'estructura de l'edifici, i es limita a una 
simple campactació de la planta amb més peces 
rectangulars. Interessa destacar la primerenca elevació de 
pisos que s'hi dóna i que fa d'aquest edifici, pioner de 
l'edificació en altura del barri del Pont Nou. 
 
CRONOLOGIA 
 
El projecte està datat en juliol del 1934. Ja es veu 
construït, amb tota la seua altura, al foto-plànol del 1952.  
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
AASP, carpeta "Anteriores a 1939". 
 
Edifici de vivendes, carrer de Josep Maria Buck i plaça 
d'Espanya. Planta baixa i planta principal. Projecte datat 
en juliol del 1934. [p. 1839] 
 
Edifici de vivendes, carrer de Josep Maria Buck i plaça 
d'Espanya. Façanes i secció. Projecte datat en juliol del 
1934. [p. 1840] 
 
Edifici de vivendes, carrer de Josep Maria Buck i plaça 
d'Espanya. Vista de conjunt i detall de la porta d'entrada. 
Fotografies del 1977. [p. 1841] 
 

 
M-7 
DENOMINACIÓ:  ESGLÉSIA DEL SAGRAT COR DE JESÚS 
EMPLAÇAMENT: Plaça d'Espanya  
AUTOR: Antoni Serrano i Peral, arquitecte 
ÈPOCA: 1947-1952 
 
UTILITZACIÓ 
 
Se celebra culte catòlic. Abans d'edificar-se l'església, en 
aquesta plaça, a l'aire lliure, es feien les contractacions de 
les fruites i verdures, activitat que després de la guerra 
passà a la Llotja, que seguí anomenant-se popularment "el 
Prao". 
 
DADES JURÍDIQUES 
 
Aquest solar fou tradicionalment un espai públic, l'única 
plaça de l'eixample del Pont Nou. Ignore les condicions 
de la cessió dels terrenys a l'església catòlica per part de 
l'Ajuntament. Edifici inclòs dins el Catàleg Municipal 
d'Edificis Protegibles de el 1982, amb el núm. D-38. 
 
DESCRIPCIÓ 
 
La planta de l'església és de creu grega. La façana 
principal mira a migida, on estava la zona més poblada 
del barri. Té una cúpula que és semiesfèrica interiorment, 
però per fora és rebaixada, i està perceptualment sobre un 
tambor perforat per obertures amb arc de mig punt, 
tancades amb gelosies que il·luminen l'interior. La cúpula 
està coberta amb teula de canal de color vermell, sense 
vitrificar. L'església té només un campanar, de poca 
altura, situat a llevant de la façana principal. La seua 
planta és octogonal i forma un prisma llis, amb una 
cornisa tan sols com a coronació. Els motius ornamentals 
són escassos. L'espai extern entre els braços de la creu 
dóna orige a terrats i terradets descendents, que al final 
fan la planta de l'església gairebé octogonal. Totes les 
parets tenen un sòcol de pedra; les finestres estan 
enreixades amb motius  catòlic-castissistes; i les gelosies 
de les obertures, les cornises i la fragmentació dels 
terradets, li donen un cert pintoresquisme. Les parets 
estan estucades d'un color grogós. 
 
CONTEXT 
 
L'esglèsia del Sagrat Cor de Jesús està en una plaça 
pública que segons el plànol de l'eixample devia formar 
una relació, en tant que fites Urbanes, amb les places del 
Bisbe Siuri i de Crevillent, més allunyades de la Rambla. 
L'escala de l'església sobreeixia de les cases originals del 
barri del Pont Nou (1912), quan aquestes eren encara 
d'una o dues plantes. Actualment, en canvi, el edificis de 
8 o 10 plantes, han ofegat l'església, el volum de la qual ja 
no és cap fita Urbana. Queden només d'interés urbà, les 
perspectives dels carrers que desemboquen en la plaça 
d'Espanya, i des dels qual la imatge de l'església com a 
edifici i com a element conformador d'una memòria 
col·lectiva, és importantíssima 
 
TIPOLOGIA 
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Aquesta església del període de postguerra segueix d'una 
forma molt aproximada els models religiosos oficialitzats 
amb la seua actuació per la Direcció General de les 
Regions Devastades. Abunden els elements castissos, 
exposats aquí programàticament com en cap altra obra de 
Serrano i Peral: reixes, gelosies, fragmentació dels terrats, 
teules vermelles, etc. El tractament constructiu exterior i 
interior de tota l'església és molt senzill i els acabats tenen 
qualitat formal i constructiva. Durant la postguerra, 
Serrano i Peral restaurà l'església de Santa Maria, i 
reedificà les de Sant Joan i del Salvador, a Elx. Construí, 
entre altres moltes esglésies, la de la Mare de Déu de 
Gràcia, a Alacant. Tot per la seua condició d'arquitecte 
del Bisbat. Encara que totes les construccions de nova 
planta estan tallades amb el mateix patró, la del Sagrat 
Cor de Jesús expresa millor que cap altra la idea de l'espai 
i de l'arquitectura de Serrano Peral. Probablement va ser 
també l'obra més benvolguda per l'autor i la que més 
repercussió estatal tingué en ser-li donat el Premi 
Nacional d'Arquitectura. És curiós constatar que mentre 
als edificis d'habitatges Urbans d'aquesta època, 
l'arquitecte conserva un claríssim gust art-decó, i en les 
cases d'hort utilitza un neo-populisme arabitzant, per a les 
construccions religioses s'adapta completament a les 
normes castisses de l'arquitectura del règim durant els 
anys quaranta. 
 
CRONOLOGIA 
 
El 1927, l'Ajuntament habilità com a plaçuela de 
contratació de productes agrícoles, amb caràcter 
provisional, "l'andén central de la plaça d'Espanya", 
funció que féu fins els anys 40, quan va ser construïda la 
Llotja. El periòdic Nueva Illice donava la notícia, però 
considerava que no podia ser més que una solució 
provisional, doncs "aquesta plaça és i ha de ser per a 
esbargiment dels veïns d'aquest barri, ja que és l'única que 
tenen". El periòdic Elche, del 14-4-1929, parlava del 
projecte de construcció d'uns pavellons per a magatzems 
de fruites i verdures en la plaça d'Espanya. L'articulista 
considerava que era una obra que no s'havia de fer, sinó 
que s'havia d'encetar la construcció d'una llotja de 
contractació "capaç i perfectament construïda". 
El projecte d'església està datat en maig del 1947, data en 
què es va col·locar la primera pedra. La inauguració fou 
el 20 de juny del 1952. La cúpula es va caure quan estava 
a mitjan construir, segons es digué per manca de riquesa 
del morter de cement i perquè unes pluges el van llavar. 
Aquesta desgràcia passà poc abans que els paletes 
entraren a treballar, per la qual cosa no hi hagueren 
víctimes. L'església del Sagart Cor de Jesús va ser Premi 
Nacional d'Arquitectura de el 1952. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
AASP, carpeta "Sagrado Corazón". Conté informació 
documental i gràfica. A l'estudi de l'arquitecte hi ha 
dibuixos de carbó (o llapis conte) i fins i tot una maqueta 
d'algeps. 
Elche, núm. 94, 14-4-1929. 
Información, 11-8-1982, p. 12. Catàleg Municipal 
d'Edificis Protegibles. 
Nueva Illice, núm. 751, 30-3-1927. 

Revistes Festa d'Elig, que contenen dades i informació 
fotogràfica, esp. al número de el 1952. 
 
Església del Sagrat Cor de Jesús. Secció. Projecte datat en 
maig del 1947. [p. 1845] 
 
Església del Sagrat Cor de Jesús, plaça d'Espanya. Façana 
principal al sud. Fotografia del 1977. [p. 1846, sup.] 
 
Església del Sagrat Cor de Jesús, plaça d'Espanya. Façana 
de llevant. Fotografia del 1977. [p. 1846, inf.] 
 
Edifici industrial, carrers de Ruperto Chapí, Josep Mª 
Buck i Cristòfol Sanz. Fotografia del 1977. [p. 1847, sup.] 
 
Casa de planta baixa i pis, carrers de Cristòfol Sanz i 
Josep Mª Buck. Fotografia del 1977. [p. 1847, inf.] 
 
 
M-8 
DENOMINACIÓ:  CINEMA CENTRAL 
EMPLAÇAMENT: Carrers de Cristòfol Sanz, núm. 21, 
Josep Maria Buck i Marià Luiña 
AUTOR: Miquel López, arquitecte 
ÈPOCA: Devers el 1940. Derrocat el 1982 
 
UTILITZACIÓ 
 
Aquest edifici fou cinema fins el dia 16 d'agost del 1981, 
quan es féu l'última sessió. Després, el 1982, es va 
enderrocar per a destinar el solar resultant a la construcció 
de vivendes. 
 
DESCRIPCIÓ 
 
Edifici de planta rectangular i forma prismàtica que 
donava a tres carrers. La seua altura era equivalent a 
planta baixa i tres pisos. La coberta era a dues aigües, 
amb l'eix en sentit longitudinal. Els dos capcers o testeres 
laterals s'adornaven amb motllures que formaven curves i 
volutes. La façana principal, ordenada simètricament, 
tenia un cos central on s'obrien tres tires de finestres 
enllaçades horitzontalment per motllures. Als extrems hi 
havia dos cossos de menor dimensió, d'altura equivalent a 
planta baixa i pis. La façana lateral tenia finestres 
ordenades rítmicament, que s'allargaven amb motllures 
fins a ocupar tota l'alçada de la façana. L'interior era una 
sala de grans dimensions, amb butaques de fusta i amb 
suro al trespol. 
 
CONTEXT 
 
El cinema Central estava situat al barri del Pont Nou, 
l'eixample d'Elx per antonomàsia, vora l'església del 
Sagrat Cor de Jesús, en una zona fortament sotmesa a la 
renovació Urbana durant els darrers vint anys i que ha 
perdut tots els senyals d'identitat: li van tallar els arbres, i 
els grans corrals de les cases, plens d'arbres i de mates, es 
van convertir en tètrics patis de llum de 3x3 m; les cases 
de planta baixa es van convertir en cases de set o vuit 
pisos, amb corredors foscos i estrets; i els carrers es van 
omplir de cotxes. Dins d'aquest conjunt, el cinema Central 
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era una fita Urbana importantíssima per a tota la ciutat, 
tant pel seu ús com per les seues característiques formals. 
 
TIPOLOGIA 
 
Edifici adscribible al racionalisme de postguerra, no per 
tardà de menor interés. Era admirable la unitat de conjunt 
de tot l'edifici. La composició de la façana principal tenia 
l'interés de la fragmentació en múltiples cossos i figures, 
al voltant sempre d'un pronunciat eix de simetria, quan no 
hi havia més programa que cumplir que [amb?] la pròpia 
ornamentació. Les tres tires de finestres contínues seguien 
el tipus horitzontal, fragmentat verticalment, tan car al 
moviment modern. Aquí la unió de les obertures estava 
remarcada per una motllura que a la vegada les separava 
del pany de paret. La solució dels frontons amb curves i 
volutes és habitual des de principi de segle en les grans 
construccions fabrils. Aquí està deixada en un segon 
terme per a donar-li la màxima rellevància als volums 
cúbics de la façana principal i al ritme de les finestres 
seriades laterals. 
 
CRONOLOGIA 
 
Hi ha un informe de el 1952 de l'arquitecte municipal 
Pérez i Aracil, sobre els aforos dels locals públics d'Elx. 
on ja consta el cinema Central. Les dates i l'autor m'han 
estat facilitats per Paquito Sánchez. El dia 16 d'agost del 
1981, van fer l'última sessió de cine, amb un programa 
doble: La reina de Xantecler, per Sara Montiel, i una altra 
de Kung-Fu. Es va derrocar els primers mesos del 1982. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
AME, SP. Informe del 1952. 
Canfali, 12-11-1982, p. 16. 
La Verdad, agost 1981. Sobre l'última sessió de cinema. 
 
Cinema Central, carrers de Cristòfol Sanz i Josep Mª 
Buck. Vista de conjunt. Fotografia del 1977. [p. 1850, 
sup.] 
 
Cinema Central, carrers de Cristòfol Sanz i Josep Mª 
Buck. Detall de la façana. Fotografia del 17 d'agost del 
1981, a l'endemà de fer l'última sessió de cine. [p. 1850, 
inf.] 
 
Cinema Central, carrers de Cristòfol Sanz i Josep Mª 
Buck. Detall de la façana, abans que fos aplacada amb 
marbre. Fotografia del 1977. [p. 1851, inf.] 
 
Cinema Central, carrers de Cristòfol Sanz i Josep Mª 
Buck. Detall de la façana. Fotografia del 17 d'agost del 
1981. [p. 1851, sup.] 
 
Cinema Central, carrer de Cristòfol Sanz. Detall de la 
taquilla. Fotografia del 1977. [p. 1852, sup.] 
 
Cinema Central, carrers de Cristòfol Sanz, Josep Mª Buck 
i Mariano Luiña. Vista de la part de darrere. Fotografia 
del dia 17 d'agost del 1981. [p. 1852, inf.] 
 
 

M-9 
DENOMINACIÓ:  PONT D'ALTAMIRA 
EMPLAÇAMENT: Carrer de Vicent Blasco i Ibàñez i 
plaça del Palau 
AUTOR: Santiago Pérez i Aracil, Antoni Serrano i 
Peral, arquitectes. Sebastià Canales, enginyer de 
camins 
ÈPOCA: 1959-1962 
 
UTILITZACIÓ 
 
Pas de persones i d'automòbils es una sola direcció. 
 
DESCRIPCIÓ 
 
Pont de tres trams. El tram central està recolzat en dos 
pilars de formigó de gran tamany, i està format per uns 
arcs rebaixats units a la sola per pilars. Entre aquests 
grans pilars i els carrers hi ha pilars de menor tamany, 
sobre els quals es recolza una sola horitzontal 
directament. La barana i les faroles són d'alumini, i els 
pilars estan revestits de peces de pedra negra de formes 
irregulars. No tenen cap interés. 
 
CONTEXT 
 
A llevant del pont estava el barri dels Filadors, totalment 
destruït per a construir-lo. El pont, a més, separà 
l'Alcàsser de la Senyoria de la resta de la Vila Murada. 
D'aquest edifici prengué el pont el seu nom; es deia en un 
principi Pont del Palau d'Altamira que quedà reduït 
després a Pont d'Altamira. A l'altre costat està el carrer de 
Vicent Balsco i Ibàñez, un dels més amples del barri del 
Pont Nou, i el més important (després del de la Reina 
Victòria) des que s'acabà el Pont d'Altamira. Aquest 
carrer, durant la Segona República estigué dedicat al 
polític castellà Julián Besteiro (1870-1940). En temps del 
franquisme s'anomenà del Capità Cortés, en honor del 
capità de la Guàrdia Civil que defensà el Santuari de la 
Mare de Déu de la Cabeza el 1936-37 dels atacs de 
l'exèrcit republicà. El 1979, l'Ajuntament democràtic li 
posà l'actual nom. 
 
TIPOLOGIA 
 
Esquemàticament, el Pont d'Altamira segueix l'estructura 
del Pont Nou, però sense la seua fantàstica ornamentació, 
ni la seua gran esveltesa. És un pont pesat (no tant, però, 
com el de Ferro, que es faria després) i prou lleig, a més 
d'originar una gran destrossa en la Vila Murada. El seu 
interés li ve donat pel fet d'ésser una fita Urbana de gran 
importància. 
 
CRONOLOGIA 
 
1924 
D'aquest any és el famós informe de Nicasi Mira on es 
contempla la necessitat de fer una passarel·la per a 
viandants que unira "la Vila i l'eixample de ponent" a 
l'altura de l'Alcàsser de la Senyoria. 
1942 
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Segons Gozàlvez, aquest any ja apareixia l'idea d'un 
tercer pont a Elx, entre la plaça del Palau i el carrer de 
Balsco Ibàñez. 
1948 
El 10 de setembre, l'Ajuntament Ple aprovà un "Projecte 
de construcció d'un pont sobre el riu Vinalopó", per a 
unir, deien, les barriades del Pla i de la Planissa. Estava 
redactat per l'enginyer de camins Sebastià Canales. 
S'acordà també encarregar a l'oficina tècnica la redacció 
del projecte d'Urbanització parcial "des de la plaça del 
Palau a la del Cementeri". El plànol de situació d'aquest 
any ja preveia la destrucció dels barris dels Filadors i les 
Illetes. En la memòria municipal del 1948 s'anunciava ja 
"per a un futur pròxim", la construcció del Pont 
d'Altamira i la Urbanització entre les places del 
Cementiri, al nord de Santa Maria, i la del Palau. 
1949 
El 8 de juny, l'Ajuntament aprovà definitivament el 
projecte de tercer pont. 
1951 
El 23 de maig s'aprovà una revisió de preus presentada 
per Canales. Altra documentació indica que s'aprovà un 
"Projecte de pont sobre el riu Vinalopó, en Elx, per a unir 
la carretera d'Asp i l'eixample de Ponent amb l'estació del 
ferocarril d'Alacant a Múrcia". La memòria està datada en 
maig del 1951. Potser el mateix projecte del 1948, amb la 
data canviada. A la memòria se'ns informa de que es 
projecta un pont amb tres arcs perquè "el número imparell 
d'arcs produeix millor impressió a la vista". Ai!, els 
nostres enginyers municipals: i si el nombre d'arcs fóra 
parell, un pilar estari al mig del riu, lloc de màxima 
profunditat, major freqüència d'aigües en rius secs, 
corrents subtrerrànies, etc. Els arcs eren de mig punt, i la 
calçada tenia 12 m, 7'50 per al trànsit rodat i 1'86 per a 
cadascuna de les voreres. Les piles i els estreps es 
projectaven en mamposteria, i les voltes de formigó. Les 
superfícies visibles s'havien de revestir amb carreus de 
pedra caliça, amb filades horitzontals, i dovelles en els 
arcs. Les imopostes i la coronació (pilastres, balustres, 
passamans, etc.) serien de formigó motllejat. Aquest pont 
no es va construir, ni té res a veure amb el que es va fer. 
1959 
Començà a construir-se el Pont d'Altamira que existeix en 
l'actualitat. 
1960 
De juny són una planta i un alçat del "Pont del Palau 
d'Altamira sobre el riu Vinalopó". 
 
1962 
L'Ajuntament Ple del 26 de novembre aprovà un "Projecte 
de pavimentat i xapat de les pilastres del Pont d'Altamira" 
datat en juny del 1962, i signat per un enginyer de camins 
i pels arquitectes municipals Pérez i Aracil i Serrano i 
Peral. 
1967 
L'arquitecte Serrano i Peral, en un informe del mes 
d'octubre, descriu el pont dient que "està situat a eix del 
carrer del Capità Cortés, travessant el riu Vinalopó, i 
desemboca en la plaça del Palau d'Altamira, amb la qual 
cosa uneix la part nova de la ciutat amb la zona antiga. 
Aquest pont està constituït per un sistema d'arcs rebaixats 
de formigó armat de 42m de llum, que suporten la llosa, 
també de formigó armat. Arcs i llosa estan recolzats en 

dos pilars de formigó armat, carejats amb pedra caliça. En 
ells i en els estreps es recolzen un conjunt de bigues de 
formigó mantinen les lloses laterals. Per sota d'elles 
creuaran les dues calçades superiors que permetran en el 
seu dia la circulació ràpida pels costats del Vinalopó." 
Existeixen esborranys d'aquest arquitecte, estudiant la 
circulació i els accesos al pont. En lloc de fer una 
diagonal travessant el barri dels Filadors, anava pel sud 
dels horts i rodejava el palau, amb angles de 45º. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
AME, SP. Projectes i informes del 1948, 1951, 1962 i 
1967. 
GEC, vol. III, p. 504. Sobre Julián Basteiro. 
RAMOS, A.: Historia..., p. 563, 580. 
 
Pont del Palau d'Altamira. La rambla encara no estava 
canalitzada i s'acabava de repoblar amb pins el vessant de 
la Vila. Tot just començava la renovació Urbana de 
l'Avinguda del País Valencià. Fotografia de el 1965. [p. 
1856, sup.] 
 
Pont del Palau d'Altamira i Avinguda de Blasco Ibàñez. 
La idea dels anys 20 de fer una passarel·la que unís la 
Vila amb l'eixample, represa els anys 40 i construïda a 
principi dels 60, fou la destrucció del barri dels Filadors i 
de les Illetes i l'augment del valor de tots els terrenys 
pròxims a l'avinguda de Blasco Ibàñez. Fotografia de el 
1965. [p. 1856, inf.] 
 
Passeig del País Valencià. Vista cap al sud del tram 
comprés entre els Ponts de Ferro i d'Altamira. Hom pot 
observar l'encertada reducció de plantes del Pla General 
del 1973, però també la seua inutilitat en llocs com 
aquest, molt consolidats. Fotografia de el 1981. [p. 1857] 
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ZONA N. BARRI DE L'ASIL 
 

N-1. Torre del Pla de Sant Josep 
N-2. Passeig de les Germanies 
N-3. Escoles Graduades 
N-4. Asil d'Ancians 

 
Zona N. Barri de l'Asil. [p. 1858] 
 
 
ZONA N. BARRI DE L'ASIL 
 
A principi de segle, a la vegada que es feien els petits 
eixamples de llevant i de migdia de l'Elx històric, es van 
fer altres eixamples a ponent, a l'altre costat de la Rambla. 
Gràcies al Pont Nou es féu el barri que porta el seu nom, i 
gràcies a l'Asil es va fer el barri de l'Asil, entre aquest 
establiment i la Caserna de Cavalleria, a ponent del Raval 
de Santa Teresa del segle XVIII. L'Urbanisme del barri de 
l'Asil són carrers que formen una quadrícula irregular, 
amb illes de cases quadrangulars o trapezoidals. Amb el 
creixement d'Elx per aquest costat de la Rambla, el barri 
de l'Asil, com el del Pont Nou, quedaren englobats dins 
dels barris del Pla de Sant Josep. Allò més definitori del 
nou barri va ser l'Asil d'Ancians, que ocupà tota una illa 
de cases, i el Passeig de les Germanies, un dels jardins 
més antics d'Elx juntament amb els passeigs de l'Estació, 
de la Mercè i del Xilindró. 
 
CRONOLOGIA 
 
1908-1909 
Segons Gozàlvez en aquests anys es projectaren dos 
barris contigus al Raval de Santa Teresa. El primer s'havia 
d'edificar en terreny públic, a l'oest del Convent de Sant 
Josep, però les obres no començaren fins anys després, en 
projectar-se el barri de l'Asil. També Gozàlvez dóna la 
notícia que Pere León i Navarro, mestre d'obres, féu un 
plànol per aun barri vora la Caserna de Cavalleria, a 
instància del seu propietari Blai Sànchez i Gil. Deu ser el 
mateix barri que cita Gozàlvez i que no es va fer. 
1916 
El 28 de febrer l'Ajuntament aprovà el projecte d'allò que 
seria el barri de l'Asil. El 8 de maig es va ratificar aquest 
acord. 
1918 
Segons Ramos aquest any ja estava edificada la zona dels 
voltants de la Torre del Pla o de Siuri, doncs els veïns van 
demanar que s'instal·lara l'enllumenament públic i una 
font d'aigua potable. També volien que se'ls posara noms 
als carrers. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
GOZÀLVEZ, V.: La ciudad..., p. 119. 
RAMOS, A.: Historia..., p. 468. 
 
Barri de l'Asil, segons Gozàlvez. 

[...] 
5. Barri del Pont Nou (1912) 
6. Antic hort de Gil (1911-1920) 
7. Barri de l'Asil (1916) 
8. Barri de Tripa (1922) 

[...] 
GOZÀLVEZ, V.: La ciudad..., fig. 18. [p. 1860] 
 
 
N-1 
DENOMINACIÓ:  TORRE DEL PLA O DE SANT JOSEP 
EMPLAÇAMENT: Carrer de la Torre 
AUTOR: Anònim 
ÈPOCA: Segle XVI-meitat del segle XX 
 
UTILITZACIÓ 
 
Va ser residència de nobles i burgesos i diverses vegades 
fou condicionada com a hospital. Després de derrocar-la 
al seu solar es feren cases de pisos. 
 
DADES JURÍDIQUES 
 
Era propietat privada, i en tal condició sucumbí. Malgrat 
el seu gran interés que va merèixer ser ciatda per tots els 
erudits locals que parlaren de les torres de guaita d'Elx, 
cap protecció jurídica, cultural ni ciutadana, ni cap 
sentiment d'identitat i estima de la pròpia història, 
aconseguí que la torre del Pla continuara dempeus. 
 
DESCRIPCIÓ 
 
La Torre del Pla era un gran edifici amb tres cossos 
prismàtics: els dos dels costats de planta baixa i pis, i el 
central format per una torre amb un xapitell per remat. El 
algunes fotografies s'hi veu una portada barroca, parets 
fetes de carreus de pedra picada i balustres i pinacles als 
remats. Segons Gómez, la Torre del Pla no tenia 
l'esveltesa de les Torres dels Vaïllo i dels Ressemblanc. 
Diu que a finals del segle XVII se li afegí una mansió que 
va ser casa pairal dels Miralles, Marquesos de Carrús. Era 
d'admirar, segons ell, la preciosa portalada, amb l'escut 
dels Siuri. Tots els autors coincideixen en que va 
pertànyer originàriament al morisc Ben-Tarik. Ibarra diu 
que al segle XVII se l'anomenava Torre de Siuri, i que 
quan ell ho escrivia (1895) era la Torre del Pla. Ara 
(1982) ja només queda el nom del carrer. La torre ja no té 
ni nom ni memòria. 
 
CONTEXT 
 
Ibarra féu una fotografia titulada "La Torre de Siuri, 
efecte d'aigua" on es veu l'edifici alçant-se vora uns 
xiprers enmig de la plana del Camp d'Elx. Com totes 
aquestes torres de guaita, la del Pla devia destacar per la 
seua gran altura i pel seu pesat volum des d'una gran 
distància. L'efecte seria d'una gran bellesa i plasticitat 
 
CRONOLOGIA 
 
1611 
Amb l'expulsió dels moriscs, la Torre del Pla passà a ser 
del Senyor d'Elx, qui la va vendre a la família Corbí. 
1648 
Durant l'epidèmia de pesta d'aquest any, la Torre del Pla 
fou habilitada com a hospital. Era del canonge Corbí. 
1677 
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També aquest any la Torre del Pla va fer de llatzeret. La 
casa de Dídac Llofriu, que estava al costat, també 
s'habilità per al mateix ús. Aquest any, la torre ja 
pertanyia als Siuri. Després passà a ser dels Miralles per 
unions familiars. 
1904 
El 7 de setembre, segons Ibarra, es va derrocar la 
llanterna o remat de la Torre del Pla. 
1926 
Aquest any, Ibarra parla d'una manisa "del xapat que 
revestia el brillant mirador que tots hem conegut sobre la 
Torre del Pla". 
1928 
A la portada del periòdic Elche, del 27-5-1928 hi ha una 
fotografia de la torre on apareix la torre, sense la torreta o 
pinacle de remat. Hi ha un gran xiprer. 
1956 
Encara estava dempeus aquest any, doncs Gómez publicà 
el seu treball sobre les torres. A finals de la dècada dels 
50 va ser totalment derrocada. Ignore on van anar a parar 
els elements escultòrics i arquitectònics de valor 
econòmic i transportables.  
 
NOTES CRÍTIQUES I DESCRIPTIVES 
 
"No lluny de la Caserna de Cavalleria es troba un edifici 
titulat la Torre, obra antiga, quadrada, de tres pisos 
d'elevació, amb balcons de ferro als quatre costats, 
rematant en punta piramidal. D'un pis a un altre queda una 
galeria correguda. Contigu a aquesta torre hi ha un formós 
jardí d'arbres fruiters, de bastant capacitat. Un i altre és de 
propietat del Senyor Marqués de Carrús." 

PASCUAL MADOZ (1845-1850) 
 
"Després de recórrer la grandiosa curva de Crevillent 
(parla d'un viatge amb tren) apareix la mai ben ponderada 
vista occidental de la campanya, on s'alça la muslímica 
Torre del Pla." 

JAVIER FUENTES Y PONTE (1887) 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
FUENTES, J.: Memoria..., p. 61. 
GOMÉZ, J.: "Las torres...". 
IBARRA, P.: Elche..., p. 130, 156. 
IBARRA, P.: Historia..., p. 275. 
MADOZ, P.: Diccionario..., p. 330. 
Elche, núm. 45, 27-5-1928. 
RAMOS, A.: Historia..., p. 184. 
Revistes Festa d'Elig, esp. el número de el 1956, amb una 
fotografia de la torre de Carrús a principi de segle i una 
altra amb el peu "Torre de Ben Tarik, avui de Dª Maria 
Garcia i Villar. 
 
"La Torre de Siuri, efecte d'aigua", fotografia de principi 
de segle, per Pere Ibarra. BME, Cabezas y Cabeceras, A-
32, E-1, R. 60. [p. 1864] 
 
 
N-2 
DENOMINACIÓ:  PASSEIG DE LES GERMANIES 
 
DESCRIPCIÓ 

 
Segons Ramos, enfront de la Caserna de Cavalleria, hi 
havia un eixample on, igual que en altres llocs, els elxans 
venien a batre. Quan aquestes eres no estaven ocupades, 
la gent venia i s'hi passejava. Aquest espai urbà estava 
arreglant-se el 1878 i s'acordà denominar-lo Passeig de 
Cortés. Era el 10 d'octubre i Ramos suposa que era el 
cognom de l'Alcalde. Aquesta primerenca intervenció 
Urbana en el Passeig de les Germanies era contemporània 
als primers passeigs fets a la ciutat per la burgesia, i fou 
una llàstima que no foren un punt d'atracció per als nous 
eixamples del tomb del segle, malgrat estar vora el Raval 
de Santa Teresa i la Caserna de Cavalleria.  
El 7 de juliol del 1881, un alcalde anomenat Rodríguez, 
"volent donar una nota de liberalisme" segons Ramos, li 
donà el nom de Passeig de la Princesa d'Astúries, "al punt 
denominat de les eres, enfront de l'antiga Caserna de 
Cavalleria, on existeix un passeig". El 1895, segons 
Gozàlvez, se li tornà a dir Passeig de Cortés. Ibarra diu 
que fou fet per aquest home.  
El 1915 hi hagué un intent d'apropiació d'aquest passeig, 
doncs, segons Ramos, Ferrana Santamaria, interessada en 
fer un nou asil (i que ja en 1909 havia demanat sense 
obternir-los els terrenys de la Capella de l'Orde Tercera de 
Sant Josep) demanà que se li cedira "el terreny anomenat 
de ler Eres, ocupat aleshores pel Passeig de la Princesa 
d'Astúries". Tan desorbitada pretensió degué ser 
puntualment denegada. La construcció de l'Asil no es 
mereixia la desaparició d'aquest magnífic espai urbà. 
L'Asil, per fi, s'emplaçà al "bancal de la Torre", propietat 
d'aquesta senyora.   
Uns anys després, el 1924, al periòdic El Papagayo hom 
es queixava pel lamentable estat en què es trobava el 
Passeig de la Princesa d'Astúries. Hom deia que "es tracta 
d'un passeig ample i magnífic, que no té més defectes que 
no estar dins del poble. Encara que és de trànsit obligat 
per als veïns del barri de l'Asil, no té no una llum i encara 
que estiga situat al costat d'una de les entrades principals 
del poble i enfront de la plaça de bous, punt tant concurrit, 
no té ni un sol banc. Als troncs dels arbres mustis hom 
nuga les cavalleries, per a esquilar-les, i sota els arbres es 
fan l'habitatge provisional els rodamons." 
Al Passeig de les Germanies fou construït els anys 1937-
1938, per La Defensa Passiva un refugi anti-aeri, el núm. 
1, el de major interés arquitectònic de tots. Tenia una 
planta clàssica interesantíssima simètrica, probablement 
perquè no tenia que adaptar-se a cap traçat del carrer 
preexistent. Tenia dues boques: una la nord i altra al sud, i 
enmig els corredors formaven uns quadrats on fins i tot hi 
havia WC. Durant el franquisme s'anomenà Passeig dels 
Caiguts, fent referència als morts del ban nacional durant 
la Guerra d'Espanya. El 1979 se li canvià aquest nom pel 
de Passeig de les Germanies, que sembla qie ja havia 
tingut durant la República. 
Actualment, és aquest un preciós jardí centrat per la creu 
dels caiguts, un monument propi de la postguerra que ha 
caracteritzat la plaça i el barri els darrers quaranta anys i 
que no devia desaparéixer. Hi ha palmeres datileres, 
moltes d'elles procedents de la destrossa de la Glorieta 
dels anys 60, ficus i molts altres arbres que, si no els 
tallaren insistentment, farien una massa arbòria de 
primera magnitud. Hi ha parterres amb flors i bancs. Els 
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caminals estan empedrats. En el mateix jardí estan les 
Escoles Graduades. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
AME, SP. Projecte de refugi antiaeri. 
GOZÀLVEZ, V.: La ciudad..., p. 96. 
IBARRA, P.: Historia..., p. 289. 
El Papagayo, núm. 22, 9-3-1924. 
RAMOS, A.: Historia..., p. 269, 546, 588 i 589. 
 
 
N-3 
DENOMINACIÓ:  ESCOLES GRADUADES 
EMPLAÇAMENT: Passeig de les Germanies 
AUTOR: Pere Leon i Navarro, mestre d'obres; Antoni 
Serrano i Peral i Santiago Pérez i Aracil, arquitectes 
ÈPOCA: 1928-1931, 1961-1964 
 
UTILITZACIÓ 
 
Des del moment de la seua construcció, aquest edifici ha 
estat escola de xiquets i xiquetes. 
 
DADES JURÍDIQUES 
 
Els terrenys foren cedits pel Municipi (formaven part del 
Passeig de les Germanies). També el Municipi té cura de 
l'immoble. La construcció fou pagada amb diners del 
Govern. 
 
DESCRIPCIÓ 
 
Edifici de planta allargada, amb un cos principal situat en 
el centre, de major altura. Està orientat de nord a sud, amb 
les aules mirant a llevant. La única planta original fou 
alçada a dues durant els anys 60. En la torre central hom 
col·locà les escales i els serveis. Les aules seguiren estant 
en les ales laterals de l'edifici. Aquesta reforma desféu 
l'esquema pre-racionalista de la planta baixa, molt estricte 
i ben estudiat. La nova distribució era més desordenada i 
complicada que l'anterior, amb més dependències, i més 
semblant a les escoles dels anys 60 fetes ex-novo. En 
alçar-li una planta nova i una torreta, es va variar també 
tot el seu perfil. La planta es féu en forma d'U, i la coberta 
a quatre aigües. Malgrat tot, segueix tenint l'interés de ser 
el primer col·legi modern d'Elx, i mantenir fins i tot amb 
la reforma posterior, unes clares característiques 
racionalistes. 
 
CRONOLOGIA 
 
1912 
Segons Ramos s'acordà el 24 de gener la construcció 
d'unes Escoles Graduades, segons un plànol de Pere León 
i Navarro. Altres notícies diuen que aqueix dia es va 
donar ja compte del projecte d'aquest mateix mestre 
d'obres. 
1916 
Segons Ramos es passà el projecte d'Escoles Graduades a 
l'arquitecte Marcel·lià Coquillat i es decidí construir-les 
en el Passeig de la Princesa d'Astúries. Enlloc he trobat 

cap altra referència a la intervenció de Coquillat. Potser 
que fera alguns esborranys. 
1925 
Al Levante es parla de la necessitat de construcció 
d'Escoles Graduades, com a una cosa sentida a Elx des de 
feia temps. Es donava per fet que anaven a començar-se 
tot seguit. 
1926 
El mes de febrer apareix a Levante el plànol de situació 
dels terrenys per a Escoles Graduades: uns 2.900 m2 a 
l'est del Passeig de les Germanies, "enfront de la Caserna, 
en els terrenys que deixa lliures la desviació de la famosa 
vessant de la Torre, tocant només lleugerament el Passeig 
de la Princesa d'Astúries". El plànol de situació estava fet 
per l'enginyer Sebastià Canales. L'edifici diu que s'havia 
de fer segons un projecte del Ministeri. Al mes de 
desembre, al mateix Levante, aparegueren queixes perquè 
no se sabia res de les escoles, malgrat haver-se aprovat els 
terrenys i haver-los cedit a l'Estat. 
1927 
El mes de novembre, segons el periòdic Elche, encara no 
se sabia res de les Escoles Graduades. L'Ajuntament 
s'interessà per la marxa de l'expedient davant del 
Ministeri d'Instrucció Pública. 
1928 
El mes de juny es seguia sense saber-se res. A Elche 
apareixia una duríssima crítica contra la "dictadura 
il·lustrada". El 15 d'agost, el Consell de Ministres va 
aprovar la construcció d'unes Escoles Graduades a Elx. El 
periòdic Elche es felicitava: "Després d'un quart de segle 
de campanyes de premsa i promeses de polítics, il·lusions 
i decepcions, Elx, amb prop de 40.000 habitants, acaba 
d'obtenir el seu primer centre escolar modern". El 31 
d'agost va aparéixer a la Gaceta de Madrid, el Reial 
Decret del 28 d'agost pel què s'aprovava "el projecte 
format per l'Oficina Tècnica de Construcció d'Escoles per 
a fer un edifici de nova planta amb destí a una escola 
graduada amb sis seccions, per a xiquets, a Elx [...]." 
L'Ajuntament devia pagar la meitat del cost, estimat en 
unes 200.000 ptes. El mes de setembre amb l'editorial "Al 
davant d'una gran obra", el periòdic Elche al·legava que 
l'Ajuntament no tenia ni podria aconseguir-les en un any, 
les 100.000 ptes. necessàries per a fer l'obra. El mes 
d'octubre Elche donava la notícia de l'emprèstit adquirit 
per l'Ajuntament per a cooperar amb 100.000 ptes. a la 
construcció de les Escoles Graduades. L'editorial estava 
titulat "L'última batalla". Es torna sobre el tema, tot i 
remarcant la seua importància a diversos números 
d'octubre del 1928 i d'agost del 1929. Es tornen a 
reproduir els alçats de l'escola. En novembre es dóna 
compte de que ja s'havia fet la subhasta per a fer les 
escoles. 
1929 
El 21 de juliol, el periòdic Elche donava la notícia que 
s'havia de col·locar la primera pedra de l'edifici de les 
Escoles Graduades aqueix mateix dia. Estaven convidades 
"les autoritats educatives de la província" i s'havia 
publicat "una fulla, convidant al poble a concórrer a 
l'acte". A l'acte va anar l'alcalde, el president de la 
Diputació, el delegat governamental i el delegat del Bisbe 
d'Oriola. Segons Elche, "la concurrència del públic fou 
molt nombrosa. L'acte s'acabà tot i executant la banda de 
música un pasdoble des del solar de les escoles fins a la 
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plaça de la Constitució [plaça de Baix]". Criticava el 
periòdic que "en l'acte de col·locació de la primera pedra 
no s'alçara cap veu en nom d'Elx per a significar les 
esperances xifrades en aquesta nova modalitat pedagògica 
per a mantenir i accelerar el ritme del nostre progrés 
local". 
1931 
El 14 de gener s'inaugurà l'escola, amb cabuda per a 80 
xiquets, "en silenci", segons el periòdic Amanecer. 
1961 
Des de març d'aquest any fins a juny del següent, els 
arquitectes municipal i escolar Pérez i Aracil i Serrano i 
Peral, respectivament, feren un "Projecte de reforma i 
ampliació del Grup Escolar del Passeig dels Caiguts". 
1962 
Es fa un projecte adicional al de reforma i ampliació. 
1964 
Del 10 d'agost és l'acta de recepció provisional de les 
obres de reforma de les Graduades. 
1966 
Del 14 de febrer és l'acta de recepció definitiva. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
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Escoles Graduades, Passeig de les Germanies. Alçats. 
Reproduïts a la revista Levante, núm. 9, del 5 de febrer 
del 1926. [p. 1870] 
 
Escola d'EGB (antigues Escoles Graduades), Passeig de 
les Germanies. Aquest fou el primer edifici escolar que hi 
hagué a Elx. Dissortadament no resta res de l'edifici 
original, doncs fou reformat i amplait els anys 60. 
Fotografia de el 1965. [p. 1871] 
 
 
N-4 
DENOMINACIÓ:  ASIL D'ANCIANS DE SANT JOSEP 
EMPLAÇAMENT: Carrers de Ferrana Santamaria, 
núm. 3, del Doctor Fajarnés, de Manuel López i 
Quereda i de Federico García Lorca 
AUTOR: Marcel·lià Coquillat i Lloftiu, arquitecte 
ÈPOCA: 1916-1919 
 
UTILITZACIÓ 
 
Aquest edifici encara segueix utilitzant-se per a allò que 
fou creat: asil de vells, regentat per les Germanetes dels 
Ancians Desemparats. 
 
DADES JURÍDIQUES 
 

L'edifici està en una illa de cases que el Pla General del 
1973 qualificà de Zona Sanitària. Deu ser propietat, 
l'edifici i el terreny, de les religioses que tenen cura de 
l'Asil. 
 
DESCRIPCIÓ 
 
L'Asil ocupa una illa sencera de l'eixample sudoest del 
barri de Santa Teresa, que prengué el nom d'aquest 
establiment i es digué barri de l'Asil. L'edifici pròpiament 
dit està al costat del nord. La seua planta té forma d'E: 
dues ales laterals rodejen l'espai central, on està sitauda 
l'església. Des d'un vestíbul central s'entra en aquesta i en 
les dues ales laterals. En la part de darrere, ocupant la 
major part de l'illa hi hagué fins fa poc un jardí, tancat per 
una paret de gran altura. En la part de davant hi ha un 
estret jardí amb una preciosa tira de palmeres. Tot l'edifici 
té dues plantes, excepte en el lloc de l'entrada, punt que se 
senyalitza en posar-li'n tres, de plantes, que es 
corresponen amb la major altura de l'església que hi ha 
darrere. Totes les cobertes són a dues vessants. La façana 
és plana, sense balcons, i té només finestres, que estan 
ordenades rítmicament i seguint el mateix plom les de la 
planta baixa i les de la planta de pis. En la façana 
principal s'agrupen de dues en dues. En l'obra original hi 
havia al tercer pis sis petites finestres allargades i una 
fornícula amb una Mare de Déu damunt del portal; el 
capcer estava adornat amb línies curves i inclinades. 
Totes les façanes s'hi veien estucades amb color i les 
finestres remarcades de blanc. En una desafortunada 
reforma, probablement de postguerra, foren suprimides 
les finestres allargades i la fornícula i se li afegí a la 
façana una tercera tira de finestres i un campanar 
d'espadanya. Totes les façanes foren enlluïdes amb algeps 
i la principal pintada de blanc. 
 
CONTEXT 
 
Pel seu ús, per la seua arquitectura i pels jardins de davant 
i de darrere, l'Asil d'Ancians és un dels edificis 
fonamentals per a la identitat Urbana i per a la memòria 
col·lectiva d'Elx. El barri on està situat porta el nom de 
barri de l'Asil (1916) i és un eixamplament del Raval de 
Santa Teresa, al marge dret de la Rambla. Aquesta zona 
anà consolidant-se durant els anys 20 i 30 del segel XX, 
amb cases de planta baixa, que cap a la meitat dels anys 
60 començaren a ser substituïdes per edificis de quatre o 
cinc plantes. El carrer que surt des del mateix portal cap 
al nord s'anomena també de l'Asil i està enfrontat amb la 
plaça d'Espanya, exactament amb la porta principal de 
l'església del Sagrat Cor de Jesús. Tots dos edificis 
conformen dues de les escasíssimes fites Urbanes dels 
barris del Pla de Sant Josep i del Pont Nou. El carrer de 
l'Asil s'anomenà carrer d'Assumpció Ibarra, segons 
Ramos com a reconeixement dels serveis prestats per 
aquesta dona per a la construcció de l'Asil. El carrer de 
Ferrana Santamaria, al que dóna l'Asil, s'anomenà de 
Moret, però el 26-1-1928 se li donà el nom d'aquesta 
dona, "en record dels seus caritatius sentiments". 
 
TIPOLOGIA 
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Si ja en un principi l'edifici era molt senzill, encara ho és 
més amb les mutilacions i afegits amb què ens ha arribat, 
la qual cosa fa que la pobresa d'aquesta obra contraste 
amb la importància de l'autor dins del moviment 
modernista de Barcelona. Malgrat aquesta pobresa, 
l'edifici és important dins del seu context urbà i 
arquitectònic. Hi destaquen els panys de paret exteriors, 
llisos, en els què només s'obrin les oberures de les 
finestres, d'una manera molt ordenada. Només en les 
branques i la llinda de pedra del portal apareix una 
lleugera ornamentació que era més gran abans de desfer la 
meitat superior, que explicava la composició del conjunt 
de la façana. També a l'interior hi ha manises i vidres que 
fan pensar en el modernisme. En qualsevol cas, cal pensar 
que aleshores al Principat de Catalunya, ja s'estava en ple 
Noucentisme. També, que per a fer l'Asil no hi haurien 
molts mitjans econòmics. La mà de l'arquitecte Coquillat 
cal cercar-la en la composició original de la façana 
principal, amb tres eixos verticals molt clars, 
independents els uns dels altres, i també en la funcional 
disposició del conjunt, ben estudiada, que garantia 
l'asolellament de les cambres i la ventilació creuada. A la 
part de darrere es veuen dos pòrtics –un a cada planta– 
per a passejar i per a protegir les cambrés de l'excés de 
sol. Més que modernista, aquest esquema linial 
d'organització, amb un cos central (on estan el vestíbul i 
l'església) de major rellevància, d'on surten les dues ales 
on estan les demés estances, és d'un gran funcionalisme 
estricte, que té les arrels en els grans contenidors 
(presons, hospitals, col·legis, etc.) de l'arquitectura 
funcional del segle XIX. 
 
CRONOLOGIA 
 
1887 
Es va fundar l'Asil d'Ancians de Sant Josep que s'instal·là 
en la planta baixa de l'Hospital. 
1909 
Ferrana Santamaria demanà i obtingué la cessió dels 
terrenys de la Capella de l'Orde Tercera de Sant Josep, per 
tal de fer-hi un asil, però el projecte no es va portar a 
terme. 
1915 
Ferrana Santamaria demanà el passeig de les Germanies 
per a fer allí l'Asil. L'Ajuntament no li degué donar 
permís per a fer aquesta barbaritat. Desvestir un sant per a 
vestir-ne un altre. 
1916 
El 27 de febrer Coquillat envià a Elx els plànols del nou 
asil, i l'1 de juny es va posar la primera pedra del nou 
edifici. L'emplaçament va ser per fi un bancal propietat de 
Ferrana Santamaria i de Josep Garcia i Coquillat. La 
primera pedra fou posada en l'afonament de l'altar de la 
capella. hi posaren monedes i periòdics, a més d'un escrit 
commemorant la data de l'aconteixement. 
1918 
Amb motiu de l'epidèmia de grip d'aquest any l'edifici del 
nou asil, que devia estar a mitjan fer, hagué de ser destinat 
a hospital. Ho conta Ramos. 
1919 
El dia 2 de febrer s'inaugurà i beneí el nou asil. Segons 
Ibarra, l'arquitecte Coquillat envià des de Barcelona un 
vagó ple de portes i finestres per a acabar i amoblar l'asil. 

1926 
Aquest any, el periòdic Levante, deia que "l'Asil de Sant 
Josep està instal·lat en un magnífic edifici construït ad-
hoc que constitueix un timbre d'honor per a la nostra 
ciutat". 
1940 
Durant aquesta dècada o la següent l'arquitecte Serrano i 
Peral dirigí obres de reforma que alteraren 
substancialment el conjunt. 
1978 
Es féu un projecte d'ampliació i reforma de l'asil que 
sense contemplacions ni resspecte preveia que s'elevara 
un pis sobre el cos antic de l'edifici. 
1982 
Comencen les obres d'ampliació de l'asil, però ocupant el 
perímetre del jardí de la part de migdia. És una 
arquitectura d'una gran dignitat. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
AASP. Encara que no tinc localitzada la documentació, 
deu estar en l'estudi de l'arquitecte, perfectament ben 
conservat, si més no, la que afecte a les obres de reforma. 
AACF. Informació fotogràfica. 
IBARRA, P.: Elche..., p. 161, 162 i 164. 
IBARRA I RUIZ, P.: "La pérdida de un paisano ilustre: Don 
Marceli[a]no Coquillat y Llofriu", Renovación, núm. 48, 
8-1-1925. 
Levante, núm. 25, 10-10-1926. S'hi inclouen quatre 
interessants fotografies de l'edifici antic i dels vellets.  
RAMOS, A.: Historia..., p. 280, 494-495 i 556. 
 
Asil d'Ancians, carrer de Ferrana Santamaria. Façana 
principal. Revista Levante, núm. 25, del 10 d'octubre del 
1926. [p. 1876, inf.] 
 
Asil d'Ancians, carrer de Ferrana Santamaria. Façana 
principal. Fotografia de el 1978. [p. 1876, sup.] 
 
Asil d'Ancians, carrer de Ferrana Santamaria. Detall de la 
porta d'entrada, un dels pocs elements originals de la 
façana. Fotografia de el 1978. [p. 1877, inf.] 
 
Asil d'Ancians, carrer de Ferrana Santamaria. Vista 
posterior, amb l'horta i el jardí en primer terme.  Levante, 
núm. 25, del 10 d'octubre del 1926. [p. 1877, sup.] 
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ZONA O. BARRIS DEL PLA DE SANT JOSEP 
 
O-1. Aqüeducte de "Riegos de Levante" 
O-2. Edifici industrial, carrer de Manuel López i Quereda 
O-3. Cementiri Vell 
 
Zona O. Barris del Pla de Sant Josep. Tros del nord. [p. 
1878] 
 
Zona O. Barris del Pla de Sant Josep. Tros del sud. [p. 
1879] 
 
 
ZONA O. BARRIS DEL PLA DE SANT JOSEP 
 
Des dels anys 20 fins als anys 70 d'aquest segle, el 
creixement d'Elx es va produir cap a ponent, com a 
conseqüència de les campanyes ideològiques dels 
prohoms d'Elx, de la premsa i de l'opinió pública, que van 
tenir lloc durant el primer quart del segle XX, i que 
tendien a protegir els horts de palmeres de llevant de la 
ciutat històrica. Els anys 70, com a resultat del Pla 
General del 1962 i els seus prolegòmens dels anys 40 i 
50, es tornà al creixement concèntric, intentant absorbir 
els horts en la trama Urbana, i deixant de considerar-los 
com a espai natural humanitzat. 
Els dos grans grups de barris de ponent de la ciutat 
històrica foren els del Pla de Sant Josep i els de Carrús. 
Tots dos estaven ja projectats els anys 20, encara que 
tingueren que arribar els anys 60 per anar sent ocupats per 
la immigració originada pel boom econòmic i industrial 
d'aqueixos anys. Els barris del Pla de Sant Josep van 
créixer tot i seguint les tres vies més importants que 
definien el territori preexistent; la carretera d'Asp absorbí 
el creixement del barri del Pont Nou, cap al noroest; la 
carretera de Crevillent fou motor d'un creixement 
industrial cap a l'oest, cap al cementiri (creixement 
industrial aquest aprofitat per l'especulació de l'habitatge 
durant els anys 70 i 80); la carretera de Matola, finalment, 
originà el barri del Canal, al sud del carrer de Pere Joan 
Perpinyà. Aproximadament en tots aquests barris es va 
seguir la direcció de la quadrícula original del barri del 
Pont Nou, que era la de la Caserna de Cavalleria del segle 
XVIII. Les tres carreteres citades actuaven com a vies 
diagonals de la trama Urbana. Lamentablement, 
l'Urbanisme no va preveure equipaments de cap tipus, ni 
un traçat rígid, estricte i exacte de la trama viària. Açò 
originà una manca de claredat i d'orde: no hi ha carrers 
paral·lels ni perpendiculars entre si, i molts d'ells tenen 
una manca de continuitat alarmant. Els traçats més clars 
són els que van de llevant a ponent, que són també els 
més amples i els de major importància. Així tenim els 
carrers de Blasco i Ibàñez, Josep Maria Buck, Reina 
Victòria, Poeta Miguel Hernández i Pere Joan Perpinyà 
(aquest sobre el traçat del canal de "Riegos de Levante") 
que constitueixen les autèntiques fites Urbanes dels barris 
del Pla de Sant Josep. He triat aquest nom per al conjunt 
d'aquests barris perquè era el de la partida rural original –
com també passà amb Carrús, que prengué el nom de la 
partida rural. Cal assenyalar tanmateix que "el Pla" també 
fa referència a Elx només al Raval de Santa Teresa, en 
aquest mateix costat del riu.  Segons Ibarra, la carretera 
de Matola, antic Camí Reial i antiga eixida d'Elx cap a 

Oriola, conserva vestigis de la Via Spartaria  dels romans, 
que segons ell anava des de Roma fins a Cadis.  
En una illa de cases, al nord dels barris del Pla de Sant 
Josep, estava la fàbrica de sabates de la Vídua de Vicent 
Pérez. La rodejaven els carrers de Josep Maria Buck, del 
mestre Giner i de Lluís Llorente. A la revista Elche, el 
1927, apareixia un ample article amb tres fotografies de 
l'interior i una altra –interesantíssima– de l'exterior. La 
revista la qualificava com la fàbrica més important d'Elx, 
deia que l'edifici acabava d'inaugurar-se (la fàbrica fou 
fundada el 1905) i hi treballaven unes 200 persones. 
L'edifici constituïa un interessant exemple d'arquitectura 
industrial. La fàbrica de sabates, paulatinament 
desmentelada, segons Paquito Sànchez, fou la millor de la 
província, i l'única d'Elx que en feia, de sabates, doncs les 
altres eren d'espardenyes. La meitat sud, que era l'últim 
tros que restava dempeus, fou derrocada el 1981 i s'hi fa 
ara un gran bloc d'habitatges. En aquesta fàbrica es féu un 
dels mítings o festes del PCE per a les eleccions 
municipals de el 1979. En aquesta mateixa illa de cases 
està el cinema i la discoteca Altamira, una de les fites 
Urbanes d'importància, d'aquest segon eixample del Pont 
Nou. 
 
CRONOLOGIA 
 
1942 
Aquest any, els arquitectes municipals Pérez i Aracil i 
Serrano i Peral, van fer un nou plànol d'eixample d'Elx. 
Com observa Gozàlvez, la uniformitat de la quadrícula es 
trenca en les illes compreses entre els carrers de Josep 
Maria Buck, Miguel Hernández, Lope de Vega i Alférez 
Cosidó, on les mansanes es trenquen fins a la meitat per a 
aprofitar millor el sòl de terra. Es projectaren en aquest 
moment com a jardí les dues illes compreses entre els 
carrers de la Reina Victòria, de Miguel Hernández, de 
Baltasar Tristany i de Concepción Arenal, cosa que ja 
s'indicava al plànol de Canales dels anys 20. 
Posteriorment, tanmateix, per tal d'obtenir l'illa de ponent, 
l'Ajuntament hagué de deixar construir habitatges en l'illa 
de l'est. Aquí es faria un dels primers grups escolars d'Elx 
–juntament amb les Escoles Graduades i el Grup de 
Ferràndez Cruz. 
1945 
De desembre és un projecte fet per l'arquitecte municipal 
Serrano i Peral, de 32 vivendes protegides als carrers de la 
Reina Victòria, de Concepción Arenal i del Capità Antoni 
Mena. El solar tenia 1.512 m2 i s'hi feien habitatges de 6 
tipus, amb dos i tres dormitoris. El plantejament de 
l'edifici, de gran interés, era al voltant d'un pati obert on 
s'entrava des del carrer a través d'unes arcades amb arcs 
de mig punt. 
1947 
El mes de desembre, el mateix arquitecte redactà un altre 
"Projecte de vivendes protegides. Grup a la zona de 
l'eixample de ponent" (Carrús). Aquest interessant 
projecte comprenia una mansana completa amb un pati 
central. Tenia 18 habitatges per planta. L'edifici tenia 
planta baixa i tres pisos a la part central, i planta baixa i 
dos pisos als altres tres costats. Es veia un passeig amb 
palmeres, que devia ésser l'idea que l'arquitecte tenia per a 
l'Avinguda de la Llibertat. El plànol de façana 
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l'assenyalava com a "Vivendes protegides. Grup del 
calçat". 
1949 
Pérez i Aracil féu la memòria i el pressupost de les obres 
adicionals d'un "Grup de 32 vivendes protegides per a 
mestres nacionals, empleats municipals i empleats en 
general". 
1950 
Del 19 de juny hi ha una certificació d'aqueix projecte. 
Aquest grup d'habitatges –d'una gran dignitat 
arquitectònica– és l'únic edifici que, a Elx, ens pot 
recordar la tradició de grup d'habitatges hereva dels 
plantejaments d'habitatge col·lectiu propis de les 
socialdemocràcies centreeuropees. 
1962 
El 18 de juliol s'acabà el Grup escolar dedicat a 
l'Assumpció de la Mare de Déu del carrer de la Reina 
Victòria, un dels primers de la nova escolarització a Elx. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
AME, SP. Projecte del 1945, 1947 i 1962. 
IBARRA, P.: Historia..., p. 285. 
Elche, núm. 6, 21-8-1927. 
Revistes Festa d'Elig, amb informació fotogràfica. Entre 
altres, destaca una fotografia aèria en el número del 1971. 
 
Els barris del Pla de Sant Josep. El carrer del Poeta 
Miguel Hernández divideix la zona, summament 
heterogènia, en dos parts: l'eixample del barri del Pont 
Nou, al voltant de la carretera d'Asp, i els eixamplaments 
residencials i industrials al voltant de la carretera de 
Crevillent. El cementiri, des del punt de vista urbà pertany 
a aquests darrers. Al sud del carrer de Pere Joan Perpinyà, 
un tercer barri –el del Canal– es desenvolupa al voltant de 
la carretera de Matola –antiga Vereda Reial d'Oriola. 
GOZÀLVEZ, V.: La ciudad..., fig. 18. [p. 1883] 
 
Barris del Pla de Sant Josep. Detalls del plànol de Canales 
del 1924, amb places rodones i carrers amb arbres. [p. 
1884] 
 
Els barris del Pla de Sant Josep segons un plànol dels 
anys 40 i segons el Pla General del 1962. [p. 1885] 
 
Els barris del Pla de Sant Josep dins del conjunt de la 
ciutat. Fotoplànol devers el 1977. [p. 1886, sup.] 
 
Fragment del parcel·lari d'Hisenda dels barris del Pla de 
Sant Josep, devers el 1974. [p. 1886, inf.] 
 
Extrem oest dels barris del Pla de Sant Josep. A l'esquerra 
està el Cementiri Vell. Fotoplànol del 1952. [p. 1887] 
 
Barris del Pla de Sant Josep. Barri del Canal. Fotoplànol 
de el 1942, quan encara no hi havia cases, i parcel·lari 
devers el 1974, segons el Ministeri d'Hisenda. [p. 1888] 
 
Vista d'ocell de l'eixample del barri del Pont Nou, cap a 
llevant. 
A. Carrer de Vicent Blasco i Ibàñez 
B. Carrer de Josep Mª Buck (al fons està l'església del 
Sagrat Cor de Jesús) 

C. Carrer de Benito Pérez Galdós 
D. Carrer de la Reina Victòria 
E.Carrer del Poeta Miguel Hernández 
No estava construït el pont d'Altamira ni el col·legi de 
l'Assumpció. Tampoc no estava configurada la plaça del 
Bisbe Siuri. Fotografia devers el 1955. [p. 1889, sup.] 
 
Vista d'ocell de l'eixample del barri de l'Asil, cap al nord 
A. Inici del carrer Conrado del Campo/ José Maria 
Pemán/ Cristòfol Sanz. A la dreta està la Caserna de 
Cavalleria i la Torre de Siuri. Els barris de Carrús encara 
no havien començat a ser ocupats, ni tampoc la zona del 
sud del Canal de Recs de Llevant (carrer de Pere Joan 
Perpinyà). 
Fotografia devers el 1955. [p. 1889, inf.] 
 
 
O-1 
DENOMINACIÓ:  AQÜEDUCTE DE LA COMPANYIA "RIEGOS 
DE LEVANTE" (VULG.: PONT DELS GITANOS) 
EMPLAÇAMENT: Continuació del carrer de Pere Joan 
Perpinyà 
AUTOR: Josep Mª Serra i Alonso del Real, enginyer 
ÈPOCA: 1919-1923 
 
UTILITZACIÓ 
 
Per aquest aqüeducte travessa sobre el riu Vinalopó 
l'aigua de reg del canal de la 5a elevació de la companyia 
"Riegos de Levante" –el "Canal", per antonomàsia, a Elx. 
La part superior ha servit tradicionalment –encara que el 
pas de persones estava prohibit– com a pas de vianants 
entre els barris de Tripa i del Canal. 
 
DADES JURÍDIQUES 
 
Propietat de la companyia "Riegos de Levante". El Pla 
General vigent preveu que s'obriga un gran carrer en la 
continuació del de Pere Joan Perpinyà, cosa que 
implicaria la destrucció de l'aqüeducte. Construcció 
inclosa dins el Catàleg Municipal d'Edificis Protegibles de 
el 1982, amb el núm. D-55. 
 
DESCRIPCIÓ 
 
Aquest pont sobre el Vinalopó està format per onze arcs, 
majors entre els dos matxons prismàtics extrems, i uns 
altres de menors dimensions a la part exterior d'aquests. 
Per fora, l'obra simula ser una fàbrica de mamposteria, i 
de carreus als pilars i als arcs, cosa que deu ser un 
recubriment de l'estructura de formigó amb què degué 
construir-se el pont. Sobre aquests arcs passa la 
canalització cilíndrica, que es reflexa en la part superior 
del pont, de forma convexa. Als dos costats de la tuberia 
hi ha petites baranes. Aquestes baranes, la cornisa inferior 
i unes pedres que fan de pèrmodols, són els elements que 
composen la coronació de l'obra. En cadascuna de les 
quatre cares visibles dels matxons laterals està pintat al 
fresc, amb colors, l'escut de la ciutat d'Elx. 
 
CONTEXT 
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Al sud del Raval de Sant Joan i de Santa Teresa, 
justament al final del barri de Tripa, està aquest pont 
sobre la Rambla. L'existència de nombroses barraques de 
gitanos al seu costat de llevant li dóna el nom vulgar de 
Pont dels Gitanos. És una construcció de gran importància 
i crea un paisatge rural de gran bellesa. El rodegen antics i 
formosos horts de palmeres bolcats sobre el riu, ara 
malmesos i mig secs per mor d'una desastrosa política 
Urbana municipal mancada de tot respecte pels béns 
culturals i ambientals. 
 
TIPOLOGIA 
 
D'una forma molt aproximada es continua aquí el tipus 
d'aqüeducte romà: arcs molt esvelts, pilars com si foren 
de carreus de pedra, arcades amb dovelles descansant 
sobre una lleu cornisa on s'acaba el pilar, etc. La 
canalització del Vinalopó, tanmateix, ha suposat la 
destrucció total de la imatge primitiva del pont, amb 
l'aterrament de molt dels pilars. En aquest punt, el riu 
Vinalopó es fa més ample que en cap altre lloc prop de la 
ciutat d'Elx; açò originava un amplíssim gual –sec gairebé 
sempre, com correspon a un riu de règim torrencial– que 
creuava l'aqüeducte, d'una longitud molt gran. Des del 
punt de vista compositiu, cal remarcar la cornisa superior 
del pont formada per la barana, una motllura i els 
permòdols, que rematen perfectament la construcció. 
 
CRONOLOGIA 
 
Les obres de les instal·lacions de "Riegos de Levante" es 
van començar el 1919 i s'acabaren el 1923. En aquest 
mateix pont hi ha una làpida que assenyala que "Inaugurà 
aquestes obres S.M. el Rei [es refereix a Alfons XIII] el 
1923". Encara que no en tenim constància certa, supose 
que l'autor seria l'enginyer Serra, que projectà totes les 
instal·lacions de "Riegos de Levante".   
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JAÉN, G.: Guia..., núm. 54. 
Información, 11-8-1982, p. 12. Catàleg Municipal 
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Aqüeducte de Regs de Llevant (Pont dels Gitanos). Vist 
des del nord, després que es fera la canalització de la 
Rambla. A la dreta, l'hort del Comptador i al fons el de les 
Portes Encarnades. Fotografia del 1979. [p. 1892, sup.] 
 
Aqüeducte de Regs de Llevant (Pont dels Gitanos). Vista 
de la part superior, cap a ponent. L'hort del fons es el del 
Comptador. Fotografia de el 1981. [p. 1892, inf.] 
 
Aqüeducte de Regs de Llevant, vista des del sud. 
Fotografia devers el 1940. [p. 1893, sup.] 
 
Aqüeducte de Regs de Llevant. Vista des del sud, amb la 
canalització del riu a mitjan fer. Fotografia de el 1978. [p. 
1893, inf.] 
 

Aqüeducte de Regs de Llevant. Detalls de la cara sud. 
Fotografies de el 1978. [p. 1894] 
 
Casa de l'hort del Comptador, carrer de Pere Joan 
Perpinyà. Aquesta casa ha estat cremada i destrossada els 
darrers anys. Fotografia de el 1978. [p. 1895] 
 
Caseta del canal de Regs de Llevant, carrer de Pere Joan 
Perpinyà. Mostra de les instal·lacions que féu la 
companyia en establir el sistema de reg, amb un tipus 
d'arquitectura industrial molt característica. Fotografia de 
el 1981. [p. 1896] 
 
Edifici industrial, carrers de Pere Joan Perpinyà i sor 
Josepa Alcorta. Arquitectura industrial dels anys 50, 
encara seguint patrons racionalistes. Fotografia de el 
1981. [p. 1897]  
 
 
O-2 
DENOMINACIÓ:  EDIFICI INDUSTRIAL 
EMPLAÇAMENT: Prolongació del carrer de Manuel 
López i Quereda 
AUTOR: Anònim 
ÈPOCA: Devers el 1940 
 
UTILITZACIÓ 
 
Aquí hi ha instal·lada una fàbrica de sabates. 
 
DADES JURÍDIQUES 
 
Propietat privada. Tota la part interior, de conformitat 
amb el Pla General vigent, s'ha de destinar a jardí de pati 
de mansana. Edifici inclòs dins el Catàleg Municipal 
d'Edificis Protegibles. 
 
DESCRIPCIÓ 
 
És aquest un edifici d'una planta, amb un solar rectangular 
de grans dimensions, entre migeres, amb una gran 
profunditat. Està format per tres naus perpendiculars a la 
façana. En la nau s'alça un pis destinat a oficines. Les 
cobertes a dues aigües, de fibrocement, s'amaguen 
exteriorment amb cornises curves que adornen el capcer 
de la nau. Hi ha a la façana grans obertures protegides 
amb tela metàl·lica, sense persianes ni cap altre element 
protector, com passava en la major part de les fàbriques 
de la primera meitat de segle. Les finestres del pis 
d'oficines són de grans dimensions, allargades, i tenien 
com a protecció persianes mallorquines, de les què encara 
se'n conserven algunes. 
 
CONTEXT 
 
Aquesta fàbrica està situada darrere del convent de 
franciscans de Sant Josep, en una zona d'horts de 
palmeres, vora la Rambla, que eren regats per la séquia de 
Marxena. Aquí, des de després de la guerra començaren a 
sistuar-se indústries, fins que el planejament dels anys 60 
la convertí en zona industrial. La incidència Urbana de 
l'edifici és molt poca. 
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TIPOLOGIA 
 
Aquest edifici és relacionable amb la fàbrica del Sord, als 
camins dels Molins i de Candalix, tant per la solució de la 
testera de la coberta a dues aigües, com per la presència 
de les contundents obertures verticals. La façana 
escalonada, trencada per l'elevació central, amb voluntat 
de simetria, no deixa de tenir elegància en la composició. 
És d'interés el tipus d'obertures elegit, que és característic 
del racionalisme local, i que ressalta com a una unitat 
sobre l'acabat blanc. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
Información, 11-8-1982, p. 12. Catàleg Municipal 
d'Edificis Protegibles. 
 
Edifici industrial, carrer de Manuel López i Quereda, 
núm. 3. Vista de la façana. Fotografia del 1979. [p. 1900, 
sup.] 
 
Edifici industrial, carrer de Manuel López i Quereda, 
núm. 3. Vista de conjunt. Fotografia del 1979. [p. 1900. 
inf.] 
 
Carrer d'Antonio Machado (carretera de Crevillent), vista 
cap a llevant. Durant els anys 60 i principi dels 70, aquest 
anava a ésser l'eix industrial d'Elx. El Pla General del 
1973, restrictiu amb les indústries, portaria a la conversió 
d'aquest carrer industrial en residencial, transformació en 
marxa actualment. Fotografies del 1965. [p. 1901] 
 
Escola d'EGB, carrers de la Reina Victòria, de 
Concepción Arenal, de Miguel Hernández i del Capità 
Antoni Mena. Aquest és un dels pocs equipaments de 
l'eixample del barri del Pont Nou, i el millor edifici 
escolar dels molts que es van fer durant els anys 60. 
fotografia de el 1965. [p. 1902] 
 
Casa de planta baixa, carrer de Lope de Vega. Planta i 
alçat. Projecte datat el 1929. AME, llig. 78, exp. 135. [p. 
1903, inf.] 
 
Casa de planta baixa i pis, carrer de Lope de Vega. 
Plantes. Projecte datat el 1929. AME, llig. 78, exp. 180. 
[p. 1903, sup.] 
 
Edifici industrial, carrers de Josep Mª Buck, Lluís 
Llorente i del Mestre Giner. Vista de conjunt i detalls. Ha 
estat derrocat el 19181. Fotografia del 1977. [p. 1904] 
 
Avinguda de Blasco Ibáñez i carrer de Jordi Joan i 
Santacília. Pot comprovar-se l'abundància de fàbriques i 
de cases de planta baixa, molt humils. Fotografia de el 
1965. [p. 1905, sup.] 
 
Carrer de Jordi Joan i Santacília, vista cap al sudest. 
Fotografia de el 1965. [p. 1905, inf.]  
 
 
O-3 
DENOMINACIÓ:  CEMENTIRI VELL 
EMPLAÇAMENT: Avinguda de la Llibertat 

AUTOR: Joan Baptista Gonzàlez, mestre d'obres, 
Antoni Serrano i Peral, arquitecte 
ÈPOCA: 1812, 1814 
 
UTILITZACIÓ 
 
Lloc d'enterraments catòlics. També hi hagué un recinte 
de terra sense sacralitzar, separat de la resta. El Pla 
General del 1973 preveu la conversió del Cementiri Vell 
en zona verda. 
 
DADES JURÍDIQUES 
 
El terreny del cementiri era de propietat municipal. 
L'Ajuntament ven les parcel·les per a fer els panteons, i 
ha construït directament nombrosos grups de nínxols, 
també posats a la venda. Amb la qualificació de zona 
verda que li dóna el Pla General del 1973 a tot aquest 
terreny, se suposava que el Cementiri Vell quedaria 
condemnat abans o després. Afortunadament, s'ha seguit 
utilitant i en cap moment s'ha plantejat la seua clausura. 
 
DESCRIPCIÓ 
 
El Cementiri Vell està al final del carrer del Doctor 
Sapena, que era abans el camí del Cementiri. El rodeja 
per llevant l'Avinguda de la Llibertat, antic traçat del 
ferrocarril; pel nord el camí Vell de Crevillent, i pel 
migdia, la Carretera de Crevillent. Té dos recintes ben 
diferenciats: el primer, és el recinte del segle XIX i 
l'anomenaven recinte vell; el segon és el recinte nou, està 
darrere de l'altre i fou construït a meitat a meitat del segle 
XX. Cada recinte té una planta rectamgular, i entre els dos 
formen l'allargat rectangle en sentit est-oest que és el 
cementiri. El recinte vell tenia dos eixos transversals, que 
formaven una creu. Al voltant d'aquests eixos, i pegats a 
la paret exterior, hi havia nínxols i panteons. Els quatre 
patis que formaven aquests carrers eren per a sepultures 
en terra. Aquests quatre patis han anat desapareixent d'una 
forma paulatina, en ser ocupats en fileres de nínxols. El 
recinte nou estava centrat per una plaça, al voltant de la 
qual es disposaven els carrers seguint els dos eixos del 
cementiri. No hi havia espai per a tombes en terra. Al 
Cementiri Vell estan soterrats els grans personatges de la 
història d'Elx: polítics, escriptors, assagistes, artistes, etc. 
Hi ha nínxiols del segle XIX que s'han mantingut fins avui, 
i alguns panteons de gran importància arquitectònica, on 
apareix el neoclàssic i el neogòtic del segle XIX, el 
modernisme, el castissisme dels anys 40 i el moviment 
modern dels anys 60. 
 
CONTEXT 
 
La paret que tanca el cementiri, com en la majoria dels 
pobles, és un dels elements Urbans més importants d'Elx. 
Lloc on s'afusellava i s'assassinava a persones de dreta o 
d'esquerra, pels seus contraris polítics. Lloc on 
s'anunciava l'odi. Lloc de robatoris. Paret la menció de la 
qual feia por als xiquets. El cementiri té al davant un 
preciós jardí amb pins i palmeres. Dintre hi ha alguns 
xiprers. Pels altres costats només es veu la tanca, les creus 
dels nínxols i la cúpula o el terrat d'algun panteó. La 
imatge Urbana del Cementiri Vell és d'una gran 
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importància. Més importància encara té el fet de ser una 
de les grans fites Urbanes d'Elx, i un element rellevant de 
la memòria col·lectiva de la gent del poble. 
 
CRONOLOGIA 
 
1804 
Segons Ramos, és d'aquesta data una circular on hom 
declarava urgent la prohibició dels enterraments dels 
morts dins dels temples. Es devien proposar llocs fora 
dels murs de les poblacions on soterrar els cadàvers de 
totes les persones, tant dels nobles com dels plebeus. 
1807 
Segons Ramos, l'Ajuntament va promoure l'expedient per 
a la construcció d'un cementeri. 
1809 
El Capítol del 17 de novembre, cumplimentà una orde 
superior en idèntic sentit. 
1811 
Com a conseqüència de la forta epidèmia de febra groga 
d'aquest any, hom començà a pensar seriosament en la 
construcció d'un cementeri extramurs. Els morts d'aquella 
epidèmia de pesta foren soterrats en un lloc a ponent de la 
població, on després es faria el primer cementeri modern 
d'Elx. Els antics cementeris parroquials es van fer places, 
com el de Santa Maria, jardins com el de Sant Joan, o van 
desaparéixer com els del Salvador i el de Sant Jordi. 
1812 
Es constituí la Junta Local de Sanitat, segons Ibarra, que 
prengué acords sobre la profunditat de les "trinxeres" 
d'enterrament, i que construí la "tartana dels pobres". 
Aquest any es féu un "Regalment del Cementeri". Es 
decidí que els metges designaren el lloc adequat per a fer 
el cementiri. Encara en 1812, el síndic presentà el plànol 
del cementeri. 
1814 
L'Ajuntament, segons Ramos, acordà la construcció del 
cementeri, segons el plànol fet pel mestre d'obres Joan 
Baptista Gonzàlez. El 8 de juliol encara no s'havien 
començat les obres, però el 23 de setembre s'ordenà que 
"no es facen soterraments en les esglésies" i que es 
continuaren les obres "del cementeri que està fent-se". 
1833 
Una Reial Orde d'aquest any es referia a l'obligatorietat de 
la construcció de cementeris municipals, i a la prohibició 
de soterrar els morts als temples. 
1834 
Segons Ibarra, al davant de l'amenaça d'epidèmia de 
còlera morbo, es va excavar una gran fossa "al cementeri 
extramurs d'aquesta població", per a disposar per 
adelantat l'espai on s'hauria de soterrar els cadàvers. 
1845 
Madoz, al seu Diccionario... editat entre els anys 1845 i 
1850, deia que "el cementeri està a l'oest de la població, 
en un lloc bastant ventilat, sense que perjudique la salut. 
És molt capaç i té algunes caselles o nínxols de famílies 
particulars, però sense luxe". 
El 21 de gener del 1845, el cementeri quedà tancat i 
acabat. El 18 de febrer començaren les obres d'una ermita 
on es diria missa. 
1859 
Un mestre cadenador de la Porta de la Morera va 
construir una tartana fúnebre. 

1869 
Es presentà un projecte a l'Ajuntament per a construir 
nínxols pegats a la paret exterior del cementiri, per la 
paret de dins. Es redactà el Reglament per al Cementeri. 
1876 
Segons Ibarra, la qüestió del cementeri quedà abandonada 
fins aqueix any, en que l'alcalde Martí Cortés realitzà un 
projecte per a reformar-lo i millorar-lo que comptà "amb 
el vist i plau general". Segons Ibarra, des del 1876 fins al 
1895 (que ell escrivia la seua història), "es van construir 
nínxols i casetes, algunes d'elles ben notables, que han fet 
del nostre cementeri un lloc digne de ser visitat". 
Aquest mateix any s'acordà que el trasllat dels cadàvers al 
cementeri seguira fent-se a braç, i també que hi haguera 
un cementeri especial per als no catòlics. 
1877 
El 30 d'octubre, segons Ibarra, fou beneïda l'ermita del 
cementeri. S'hi va celebrar la primera missa, i es va 
vendre la tartana del cementeri al mateix soterrador. Es va 
marcar també el terreny del cementiri civil. 
1923 
Al Nueva Illice se'n parla dels rumors d'ampliació del 
cementeri per ponent, amb la qual cosa quedaria el 
cementiri civil englobat dintre del cementiri catòlic. 
Tanmateix, l'articulista es mostrava contrari a aquesta 
ampliació per l'obstacle que el cementeri suposava per a 
l'eixamplament d'Elx, que devia ser cap a ponent, doncs 
era el lloc més pròxim del centre, eren terres de pitjor 
qualitat agrícola que les de llevant i s'hi trobaven la 
majoria dels materials empleats (s'estaria referint a les 
pedres amb què es feien les parets de mamposteria de les 
cases). Com a conclusió, es proposava la construcció d'un 
cementeri nou en un altre lloc. 
1925 
El periòdic Amanecer comentava l'Estatut Municipal, 
aleshores vigent, i una Reial Orde  del 6-11-1925, on es 
disposava que la distància mínima dels cementeris a les 
poblacions majors de 5.000 habitants devia de ser de 
2.000 m. Aquesta zona s'entenia com a zona de protecció 
del cementeri, i a menor distància quedava prohibida la 
construcció d'habitatges. D'aquí, la gran preocupació que 
a l'informe Mira sobre els horts i als debats de l'època 
sobre el creixement de la ciutat, tenia el cementiri. El 
periòdic citat assenyalava que "a Elx s'ha construït ja a 
molta menor distància, a despit d'aquesta disposició, i 
contravenint el seu esperit". La fal·làcia de la denúncia i 
l'impossible compliment de la normativa es veu si 
considerem que des de la porta del cementiri fins a la 
ciutat històrica, en l'inici del carrer Major del Pla, només 
hi ha 1.100 m. El Reglament de Policia Sanitària 
Mortuòria del 1974, ara vigent, fixa la distància entre els 
habitatges i el cementiri en 500 m. 
1948 
Data d'un "Projecte de Panteó dels Caiguts", fet per 
l'arquitecte municipal Pérez i Aracil. Aquest panteó, 
encara existent al cementeri, conté les restes dels morts 
del ban anomenat nacional de la Guerra d'Espanya. Té 
una bonica coberta de teula vitrificada de reflex metàl·lic. 
1951 
Projecte de construcció de 40 grups de nínxols. 
1957 
Projecte de construcció de 40 grups de nínxols al recinte 
nou del cementeri. 
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1960 
Durant tota la dècada dels anys 60 es van fent grups de 
nínxols, primer al recinte nou, i després al vell. Aquests 
grups anaren omplint els patis centrals, que tenien les 
sepultures en terra. Així aquest any es fa un projecte de 
100 nínxols. 
1963 
Projecte de 160 grups de nínxols (per a 640 sepultures) 
amb els què es comença a ocupar el recinte vell, doncs el 
nou ja estava ple. 
1966 
Data d'un "Projecte de condicionament de dipòsit de 
cadàvers i sala d'autòpsia". 
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Parc del Ferrocarril. Avinguda de la Llibertat, tram 1, el 
Bosc, comprés entre la carretera de Crevillent i el carrer 
del Poeta Miguel Hernández, a ponent dels barris del Pla 
de Sant Josep. Llegenda: 
1. Plaça del Mausoleu 
2.Places fetes amb residus de la trama Urbana 
3. Passeig dels Xiprers 
4. Cementiri Municipal (1814-1845) 
5. Plaça del Cementiri 
6. Antic camí del Cementiri 
7. Bosc de Pins 
8. Plaça de la Fonts.  
[p. 1906] 
Recintes antic i nou del Cementeri Vell, en un extrem dels 
barris del Pla de Sant Josep, vora l'Avinguda de la 
Llibertat. [p. 1912] 
 
Cementeri Vell, fotplànol del 1952. Encara no s'havia 
ocupat el nou recinte, ni molt menys els patis de tombes 
en terra. [p. 1913, sup.] 
 
Cementeri Vell. Tombes en terra en un dels patis antics. 
Fotografia de el 1982. [p. 1913, inf.] 
 
Cementeri Vell, Avinguda de la Llibertat. Panteó 
neogòtic. Fotografia de principi de segle, per Pere Ibarra. 
BME, Cabezas y Cabeceras, A-52, E-1, R. 62. [p. 1914] 
 
Cementeri Vell, Avinguda de la Llibertat. Panteó dels 
Revenga. Vista des del nord. Fotografia  del primer quart 
de segle, per Pere Ibarra. BME, Cabezas y Cabeceras, A-
52, E-1, R. 62. [p. 1915, inf.] 
 
Cementeri Vell, Avinguda de la Llibertat. Panteó dels 
Revenga. Vista des del sud. Un dels dos àngels ha 
desaparegut; el basament de marbre ha estat canviat i 

l'humil panteó del nord ha estat derrocat. Fotografia de el 
1978. [p. 1915, sup.] 
 
Cementeri Vell, Avinguda de la Llibertat. Detall del 
panteó dels Revenga, de gust modernista. Fotografia de el 
1978. [p. 1916, inf.] 
 
Cementeri Vell, Avinguda de la Llibertat. Panteó 
neogòtic. Hi destaquen els grifs metàl·lics que mantinen 
les cadenes. Fotografia de el 1978. [p. 1916, sup.] 
 
Cementeri Vell, Avinguda de la Llibertat. Panteons del 
carrer principal. N'hi ha de principi de segle, dels anys 50 
i dels anys 70. Fotografies del 1980. [p. 1917] 
 
Cementeri Vell, Avinguda de la Llibertat. Panteons i 
nínxols del carrer principal construïts els anys 40. 
fotografia del 1980. [p. 1918, inf.] 
 
Cementeri Vell, Avinguda de la Llibertat. Un carrer amb 
nínxols de l'ampliació de meitat de segle. Fotografia del 
1980. [p. 1918, sup.]  
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ZONA P. BARRI DE LA LLOTJA 
 
P-1. Llotja de Fruites i Verdures 
P-2. Camp de Futbol d'Altabix 
 
Zona P. Barri de la Llotja. [p. 1919] 
 
 
ZONA P. BARRI DE LA LLOTJA 
 
El barri de la Llotja té un perímtre quadrangular i està 
situat a l'est de la ciutat històrica, més enllà dels horts de 
palmeres que la rodejaven per llevant. La seua existència 
fou possible gràcies a la carretera d'Alacant, que havia 
estat traçada el 1865. Per a definir l'orientació de les illes 
de cases del barri de la Llotja, hom prengué com a base 
aquest carrer, que oficialment s'anomenaria l'Avinguda 
d'Alacant. Pels anys 50, un conegut joc infantil prenia el 
nom de la carretera d'Alacant: era aquell en el què els 
xiquets van posant-se en tirera, doblats per la cintura, i un 
altre els va saltant, escarrampant-se, i recolzant les mans 
en l'esquena dels que estan mig apunxonats. A Elx, quan 
una cosa era molt recta, també se li deia que semblava la 
carretera d'Alacant, o que era (o anava) tan dreta com la 
carretera d'Alacant. Així, per exemple, podia ser utilitzat 
per a definir la qualitat de la ratlla lateral del pentinat d'un 
xiquet. 
A la barri de la Llotja, és va definir una quadrícula més 
perfecta i geomètrica que la dels eixamples de ponent, 
potser perquè hi van haver menys pressions dels 
propietaris i es va ocupar més ràpidament. Tanmateix, 
igual que en els barris del Pla de Sant Josep, tampoc aquí 
es va deixar terrenys per a equipaments, ni es van fer 
jardins ni places. Només recentment s'ha fet un petit jardí 
–dedicat al Comte de Casasrojas– en un eixamplament 
dels carrers, i una escola en una illa, que coincidia amb un 
hortet que va desaparèixer en fer el barri. Pel que fa als 
edificis, tres són els que han ajudat a definir i caracteritzar 
el barri: la Llotja de Fruites i Verdures, el camp de futbol 
d'Altabix i la Caserna de la Guàrdia Civil. Abans de la 
construcció de la Llotja, el barri s'anomenà "barri de l'hort 
Nou de la Creu", topònim absolutament impropi que fou 
desplaçat després dels anys 40. La Caserna de la Guàrdia 
Civil, que abans estava en el barri de les "Patades" es va 
traslladar aquí durant els anys 40. És un bloc d'habitatges 
enmig de la mansana, i entre ell i els carrers hi ha un 
jardinet, que té alguns arbres grans i molt bells, que eren 
fins fa poc tota la zona verda del barri. 
 
CRONOLOGIA 
 
1935 
D'aquest any és el primer projecte per a fer el barri de la 
Llotja. El promotor era l'albaterense José Macià Aguilar. 
Hom es referia al barri, tot i seguint l'Urbanisme del 
moviment modern dels anys 30, com a una "ciutat satèlit". 
Hom pretenia Urbanitzar 85.000 m2, dels quals, 23.345 
m2 estarien destinats a carrers, 20.100 m2, a construcció 
d'illes de cases i 41.000 m2, a ciutat jardí. 
1940 
És en la dècada dels quaranta quan es començà a 
consolidar el barri de la Llotja. La construcció de la Llotja 
Municipal de Fruites i Verdures, que substituí les andanes 

de la plaça d'Espanya dedicades a tal menester, potencià 
en gran mesura l'ocupació del barri. Era el 1942, i aquest 
barri encara estava limitat al nord pel carrer de Joan 
Espuche, i a l'est pel de Gaetà Martínez Javaloyes. 
1945 
El mes d'agost, l'arquitecte municipal Serrano i Peral 
redactà un "Projecte de Mercat de remats", que ocupava la 
franja de terra blanca situada entre l'hort dels "Pollos" i el 
barri de la Llotja, al nord de la plaça de Benidorm. Era 
aquest un projecte linial, resolt amb una estructura formal 
castissista, neo-arabitzant, que donava uns resultats 
magnífics. Destaquen els dibuixos de les perspectives del 
conjunt, molt ben cuidades. A l'entrada, un primer cos 
d'edificació incloïa l'habitatge del guàrdia, el bar, les 
oficines i la inspecció veterinària, amb una altíssima torre 
del rellonge, que era talment un minaret. La planta del bar 
i de les oficines era absolutament racionalista, i els 
laterals, amb arcades, castissista. Les finestres tenien 
reixes metàl·liques, amb barrots creuats diagonalment, a 
45º. La major part del terreny estava destinat a corrals per 
als animals. Hi havia també una font, un bàsil, un 
carregador i un alt mur perimetral que tancava el conjunt. 
Era un magnífic projete de primera importància dins 
l'obra de Serrano i Peral. En aquest projecte es preveia un 
jardí en l'illa situada entre la plaça de Benidorm i el carrer 
del Doctor Gaytan, cosa que hauria estat un gran encert. 
Dissortadament, no es va construir el projecte de mercat, 
ni aquesta illa fou destinada a jardí, i el 1962, el 
planejament ja permetia l'edificació en aquests espais. El 
terreny previst per a jardí fou ocupat per cases en 
edificació tancada, i tota l'altra zona es va preveure per a 
edificació oberta, malgrat fins avui no ha estat encara 
construïda. 
1946 
 En juny d'aquest any està datat un projecte 
d'Urbanització de la carretera d'Alacant, signat per 
l'arquitecte Serrano i Peral, que anava des del final de la 
fàbrica del Trust fins al Camp de futbol. Ple plantejament, 
encara d'Urbanisme de preguerra, del primer quart del 
segle XX, aquest projecte té un gran interés. Incloïa dues 
amples voravies, de 7'50 m cadascuna, adornades amb 
palmeres. Enmig hi havia només dos carrils, per on 
passaven els cotxes. L'execució posterior primà l'asfalt i 
l'automòbil en contra del transeunt. 
1953 
Hi ha un projecte per a la Urbanització dels terrenys 
situats en l'encreuament de les carreteres d'Alacant i de 
Santa Pola, al sud del barri de la Llotja. Aquesta 
ampliació del barri fou ocupada en un principi per edificis 
industrials, però a finals dels anys 70 començà una forta 
renovació Urbana que edificà habitatges sobre els solars 
de les indústries. 
1955 
Es va fixar el límit est del barri de la Llotja, en el carrer 
de Jaume Pomares i Javaloyes, fent una gran ampliació de 
la zona construïda. Es demanava la Urbanització dels 
carrers del barri. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
AME, SP. Projectes dels anys 1940, 1945 i 1946. 
GOZÀLVEZ, V.: La ciudad..., p. 131. 
IBARRA, P.: Historia..., p. 285. 
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El barri de la Llotja, l'"Hogar Jardín" i el barri de Sant 
Antoni, segons Gozàlvez. L'ocupació del primer durant la 
dècada dels anys 60, era mínima. GOZÀLVEZ, V.: La 
ciudad..., fig. 18. [p. 1923] 
 
Barri de la Llotja, zona ocupada després de la Guerra 
d'Espanya a llevant de la ciutat històrica i dels horts de 
palmeres. Detall de la trama Urbana. Tres edificis anaven 
a caracteritzar el nou barri: la llotja, el camp de futbol 
d'Altabix i la Caserna de la Guàrdia Civil. AME, NO i SP, 
restitució a E: 1/2.000 d'un vol devers el 1976. [p. 1924] 
 
Barris de la Llotja i de la Ciutat Jardí segons el Pla 
General del 1962. [p. 1925, sup.] 
 
Parcel·lari del barri de la Llotja devers el 1974 segons el 
Ministeri d'Hisenda. [p. 1925, inf.] 
 
El barri de la Llotja el 1952, encara sense ocupar per 
l'edificació. Al sud de la carretera d'Alacant ja hi ha 
nombroses fàbriques. [p. 1926, sup.] 
 
La ciutat jardí el 1952. Els carrers estan a mitjan fer i a 
penes hi ha xalets. La carretera que travessa diagonalment 
és la de Santa Pola. [p. 1926, inf.] 
 
Parc del Ferrocarril. Avinguda de la Llibertat, tram 5, el 
Gran Parc, al nord del barri de la Llotja. Llegenda:  
1. Arbres en tots els espais morts 
2. Esplanda de la Gaiata 
3. Joc de xiquets 
4. Plaça de la Piràmide 
5. Parc de Sant Jaume 
6. Plaça d'Altabix 
7. Escalinata/ mirador devers el Camp d'Elx 
[p. 1927] 
 
Parc del Ferrocarril, Avinguda de la Llibertat. Perspectiva 
axonomètrica del tros del Gran Parc, segons 
l'Avantprojecte d'Urbanització. Fragment del fullet editat 
per l'Ajuntament en maig del 1980. [p. 1928] 
 
Avinguda d'Alacant. Vista cap a llevant. Les cases d'Elx 
deixaven de ser de dues o tres plantes per a arribar a les 
deu o dotze. Amb el vist i plau del Pla General del 1962 i 
mercè al boom industrial dels anys 60, començava 
l'espectacular renovació Urbana de la segona meitat del 
segle XX. Fotografia de el 1965. [p. 1929] 
 
 
P-1 
DENOMINACIÓ:  LLOTJA DE FRUITES I VERDURES (EL 
PRAO) 
EMPLAÇAMENT: Carrers de Joan Espuche, de Felip 
Molla, de Francesc Vicente i de Josep Maria Castaño 
AUTOR: Antoni Serrano i Peral, arquitecte 
ÈPOCA: 1941-1942 
 
UTILITZACIÓ 
 
Avui en dia l'edifici de la Llotja, segueix utilitzant-se com 
a mercat de majoristes. El 1981 començà a parlar-se'n per 

part de l'Ajuntament de fer-ne una nova per a fer aquí 
habitatges (!). Després se'n parlà també de mantenir 
l'edifici per a equipament esportiu i per a fer activitats 
culturals. 
 
DADES JURÍDIQUES 
 
L'edifici i el solar són propietat i estan administrades pel 
Municipi d'Elx. Edifici inclòs dins el Catàleg Municipal 
d'Edificis Protegibles del 1982, amb el núm. D-41.  
 
DESCRIPCIÓ 
 
És aquest un edifici de grans dimensions que ocupa una 
illa sencera, de forma rectangular. Perimetralment s'hi 
situen magatzems i espais tancats amb dues entrades al 
gran pati interior, situades en el centre dels dos costats 
majors del rectangle. A l'interior, enmig, hom projectà 
dues grans naus –que finalment foren tres– obertes, amb 
estructura metàl·lica i coberta de fibrocement. A 
l'exterior, les llargues parets de gran altura estan pintades 
de color crema. La seua continuïtat només està rompuda 
per obertures horitzontals molt allargades que s'alternen 
amb obertures horitzontals. Les naus laterals tenen 
coberta inclinada de teula plana. Els capcers d'aquests 
pavellons estan adornats amb volutes i curves. 
 
CONTEXT 
 
El barri de la Llotja és un eixample d'Elx a llevant de la 
ciutat històrica projectat el 1935, però que no començà a 
fer-se fins els anys 40, quan aquest edifici fou l'orige i 
motor de l'ocupació del barri. Les cases originals d'una o 
dues plantes actualment estan sent substituïdes per cases 
de 4, 6 o 8 pisos. L'ús i la fesomia de la Llotja la convertí 
en una fita Urbana de gran importància per al barri. Fins i 
tot al plànol està senyalitzada molt clarament, en ocupar 
una illa d'extensió doble o triple que la de les illes veïnes. 
 
TIPOLOGIA 
 
Encara que en aquests anys Serrano i Peral realitava al 
centre d'Elx bons edificis per a l'alta burgesia, aquesta és 
una obra descuidada des del punt de vista formal. Es 
tracta d’una construcció intermèdia entre l'arquitectura 
fabril del segle XIX i el racionalisme. De la primera 
recupera les obertures tancades amb gelosies de rajola que 
formen estranys i suggestius dibuixos (el millor exemple 
d'aquests ornaments es donava a les fàbriques de peces 
ceràmiques). També, les cobertes a dues aigües amb 
adornaments al capcer, i les grans naus amb bellíssimes 
estructures metàl·liques. Del racionalisme agarra alguns 
elements ornamentals, com ara l'interessant entrada art-
déco, amb reixa i dos pilars laterals, les obertures 
circulars i, sobretot, la composició de les finestres, que 
aquí a penes són un esquinçament de les parets. Aquesta 
unió de les diferents finestres en vàries bandes 
horitzontals és l'element formal de major interés de la 
Llotja. Els acabats són pobres, potser com a conseqüència 
de la roïna situació econòmica del moment. Des d'un punt 
de vista funcional, la concepció de l'edifici com a gran 
espai per a contenir les mercaderies, l'apropa als grans 
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mercats europeus i és de gran interés per les múltiples 
possibilitats d'ús que tenen els espais oberts i lliures. 
 
CRONOLOGIA 
 
1936 
El 14 de gener, l'arquitecte municipal Pérez i Aracil signà 
un "Avantprojecte de mercat d'abastiments al per major" 
que no es va fer. No tenia plànol d'emplaçament, però és 
lògic pensar que es projectava ja a l'emplaçament actual. 
1941 
Data del projecte de la Llotja. 
1941 
Al plànol d'aquest any ja apareix ocupada l’ illa que ens 
ocupa. 
1943 
El mes de desembre un dels arquitectes municipals 
redactà un projecte d'"Accesos a la Llotja", consistent en 
pavimentar el carrer que la unia amb la carretera 
d'Alacant. 
1946 
La Nova Guia General d'Elx parla de la Llotja de Fruites i 
Verdures i dels carrers d'accés com d'una obra municipal 
ja executada i en funcionament. 
1963 
L'Ajuntament aprovà el 24 d'abril un "Projecte 
d'acabament de les naus obertes núm. 2 i central de la 
Llotja de Fruites i Verdures". El redactà l'arquitecte 
municipal Serrano i Peral el mes de març i consistia en fer 
dues naus en l'espai central de la Llotja, on ja n'existia 
una. 
1980 
L'Ajuntament reparà les cobertes de la Llotja i la va 
repintar, la qual cosa li donà nova vida a l'edifici. Les 
obres duraren des d'octubre del 1980 fins a gener del 
1981. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
AASP, rotllo "Llotja". Conté els plànols definitius i 
esborranys previs. 
AME, SP. Existeixen nombroses còpies de projectes 
d'ampliació, de pavimentat dels accesos, de ralació amb 
l'estació del tren, de naus interiors, etc. 
DD AA: Nueva Guia..., p. 73. 
GOZÀLVEZ, V.: La ciudad..., p. 131. 
Información, 11-8-1982, p. 12. Catàleg Municipal 
d'Edificis Protegibles. 
 
Llotja de Fruites i Verdures (El "Prao"), carrers de Joan 
d'Espuche, Josep Maria Castaño, Felip Malla i Francesc 
Vicente. Planta, alçats i secció. Projecte datat en gener del 
1941. [p. 1933] 
 
Llotja de Fruites i Verdures (El "Prao"), carrers de Joan 
d'Espuche, Josep Maria Castaño, Felip Malla i Francesc 
Vicente. Vista de conjunt i detalls de la façana del nord. 
Fotografies dels anys 1979 i 1977. [p. 1934] 
 
 
P-2 
DENOMINACIÓ:  CAMP DE FUTBOL D'ALTABIX 

EMPLAÇAMENT: Carretera d'Alacant i carrer de 
Jaume Pomares 
AUTOR: Part de la construcció fou dirigida per 
l'arquitecte Antoni Serrano i Peral 
ÈPOCA: El 1933 ja s'hi jugaven partits de futbol. 
Devers el 1960 se li donà el seu aspecte definitiu. Fou 
derrocat el 1981. 
 
UTILITZACIÓ 
 
L'Altabix, com se li deia popularment, estava destinat a la 
pràctica del futbol. Després de la mort del dictador 
Franco, i fins que fou enderrocat, a més de jugar-s'hi 
partits de futbol, al camp d'Altabix es van fer alguns actes 
polítics i culturals decissius en la transició política a Elx: 
mítings electorals per a les eleccions del 1977 i 1979, 
assemblees de treballadors, diversos actes relacionats amb 
vagues d'obrers, recitals de cançó, etc.  
 
DADES JURÍDIQUES 
 
Era propietat del Club de Futbol Elx. El Pla General del 
1973 qualificà el sòl de zona residencial i això significà la 
condemna a mort de l'Altabix. Amb l'aprovació del Pla 
Parcial del Sector Tercer i la Reparcelació consegüent 
quedà disponible per a fer edificis d'habitatges. La 
construcció d'un gran Nou Estadi, de grans dimensions, 
vora el Camí Vell d'Alacant, en sòl rústic, devers el 1975, 
el descens de l'Elx a segona divisió i la roïna situació 
econòmica del club, precipità els aconteixements. 
 
DESCRIPCIÓ 
 
El terreny de joc estava rodejat per quatre graderies. La 
situada a llevant era la de major altura (grada de general), 
doncs disposava d'una graderia suplementària. Els serveis 
estaven situats sota les voltes, i els accesos eren interiors, 
amb les circulacions sota els arcs que suportaven aquestes 
voltes. La graderia de ponent era la grada de tribuna i sota 
ella es disposaven les dependències principals de 
vestuaris i taquilles. Aquesta grada configurava i 
del·limitava el carrer de Jaume Pomares. Els accesos i 
circulacions eren a través dels mateixos escalons de les 
grades. La graderia del nord era la grada de gol nord i sota 
ella hi havia diversos magatzems. La graderia sud (grada 
de gol sud) es carateritzava per la seua forma trapezoidal 
en planta deguda a la inclinació de la carretera d'Alacant 
respecte als altres costats del camp. Aquí estava situada la 
torre del marcador. Les circulacions eren a través dels 
mateixos escalons de les grades i sota els arcs de les 
voltes. Aquesta façana exterior del gol sud era l'única que 
tenia un tractament arquitectònic. Estava composta amb la 
torre octogonal i amb una galeria d'arcades on anaven els 
màstils de les banderes. Tots els acabats exteriors eren 
molt pobres: les parets a penes estaven emblanquinades: 
en la part central tenien una ratlla verda. Es formava així 
la bandera de l'Elx C. F., que ha arribat a identificar-se 
com els colors de la ciutat, sobretot entre les capes 
incultes de la població. 
 
CONTEXT 
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El camp de futbol d'Altabix, juntament amb la Llotja, va 
caracteritzar tot aquest barri. Els terrenys al nord i a l'est 
del camp eren el típic desert en què el planejament ha 
convertit els sols de terra qualificats com a reserva 
Urbana; a migdia estava la Ciutat Jardí; i a ponent, el 
barri de la Llotja, construït després que l'Altabix estiguera 
en funcionament. Enmig d'aquest context de barri 
perifèric, de ciutat dormitori, la imatge del camp de fubol, 
pel seu ús característic, ampliat com hem dit amb la 
celebració d'altres actes de masses com mítings, 
assemblees, recitals, etc. era de primera importància. La 
torre octogonal i els arquets de la façana eren una de les 
imatges característiques d'Elx, fonamentals per a la 
identitat d'aquest poble. 
 
TIPOLOGIA 
 
L'Altabix era el típic resultat pobre de l'evolució natural 
d'un antic terreny de joc. Arquitectònicament hi 
predominava l'afegit i la provisionalitat, sense que hi 
haguera cap element destacable ni en el plantejament de 
la distribució ni de l'estructura volumètrica. Només la 
façana del sud tenia unes mínimes pretensions formals, 
conseqüència de la intervenció de l'arquitecte Serrano i 
Peral. Amb tot i això la reduïda escala d'aquesta façana 
contrastava amb els edificis que es van fer després pel seu 
costat. La gran importància de l'Altabix era Urbana molt 
més que arquitectònica, i li venia donada per l'ús, per les 
seues característiques d'edifici singular, que l'apropaven a 
la idea rossiana de monument. L'Altabix era important per 
la carretera d'Alacant plena de gent que anava al futbol 
quan hi havia partit; per les banderes onejant a l'aire; per 
les grandioses torres d'estructura metàl·lica de 
l'enllumenament; per la forta llum que es veia  des de 
molt de lluny quan s'hi jugava de nit; per les càrregues de 
la policia franquista que li buidaren un ull a un 
treballador; per l'emoció dels mítings i dels recitals amb 
què el poble d'Elx estrenava una nova democràcia...   
 
CRONOLOGIA 
 
1924 
El El Papagayo es refereix a un camp de futbol acabat de 
fer, que podria ser el d'Altabix. 
 
1932 
El camp d'Altabix apareix citat al periòdic El Ilicitano. 
 
1933 
El mateix periòdic, El Ilicitano, anuncia partits en aquest 
camp. 
 
1980 
El 28 de desembre, dia dels Sants Innocents, un article de 
premsa anunciava que l'"Ilicitano" Club de Futbol havia 
comprat l'Altabix, amb la qual cosa ja no caldria derrocar 
l'edifici. L'autor es congratulava del manteniment 
d'aquesta zona esportiva tan ben situada, cosa magnífica 
en un poble com Elx, tan deficitari de llocs on fer esport. 
Aquesta notícia mostra l'interés que des diversos llocs de 
l'opinió pública es tenia pel manteniment d'aquest estadi. 
Malgrat ser molt lloable, no féu cap efecte pràctic. 
1981 

El mes d'agost es va presentar a l'Ajuntament el projecte 
d'enderroc. Concedida la llicència, cap a desembre havia 
estat totalment destruït. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
AME, NO. Projecte d'enderroc del Camp de Futbol 
d'Altabix. 
AMORÓS, J.: "Projecte d'enderroc del Camp de Futbol 
d'Altabix". Inclou plànols de la situació del camp, 
diferents plantes d'interés i una bona memòria descriptiva. 
Aiximateix existeixen fotografies. 
El Ilicitano, núm. 224, 11-12-1932; núm. 237, 19-3-1933. 
El Papagayo, 13-1-1924. 
VILLANUEVA, Emili: "El Ilicitano compra Altabix", La 
Verdad, 28-12-1980, p. 21. 
 
Plantes del camp de futbol d'Altabix, derrocat el 1981, 
segons l'arquitecte Amorós. [p. 1938] 
 
Vista aèria del camp de futbol d'Altabix, devers els anys 
60. [p. 1939, sup.] 
 
Grades del camp de futbol d'Altabix. Zona sud, amb la 
torre marcador. [p. 1939, inf.] 
 
Vistes interiors i exteriors del Camp de Futbol d'Altabix, 
una de les fites Urbanes de la ciutat d'Elx desapareguda el 
1981. Fotografies d'aqueix mateix any. [p. 1940] 
 
Edifici industrial, carrer de Guillem Santacília i carrer de 
Pío Baroja. Vista de conjunt i detall de la xemeneia. 
Derrocat el 1981. Fotografies del 1977. [p. 1941] 
 
Edifici industrial, carrer d'Antoni Segarra. Edifici 
industrial amb l'estructura vista construït devers els anys 
60 i que ha entrat molt prompte en desús. Fotografia del 
1977. [p. 1942]  
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ZONA Q. EL "HOGAR JARDÍN" 
 
 
Q-1. Xalet. Carrer de Manuel Macià i Juan 
 
Zona Q. El "Hogar Jardín". [p. 1943] 
 
 
ZONA Q. EL "HOGAR JARDÍN" 
 
L'"Hogar Jardín" va ser la primera ciutat jardí d'Elx 
planejada durant els anys 30 d'aquest segle. La iniciativa 
fou trencada per la depressió econòmica que seguí a la 
Guerra d'Espanya i ja no se'n va fer més. Part dels horts 
s'utilitzà per a fer habitatges unifamiliars i, sobretot, 
durant, els anys 70 tot el Camp d'Elx es va convertir en 
una gegant, monstruosa i deforme ciutat jardí. Aquest 
barri quedà com a zona per a rics i gran part de les seues 
parcel·les estan desocupades, i els propietaris especulant 
amb el sòl de terra. 
S'estructura la ciutat jardí en dos eixos nord-sud que ixen 
de la carretera d'Alacant, enfront del barri de la Llotja i 
del Camp de Futbol d'Altabix. Aquests carrers estan 
travessats per un altre que es la fossilització del camí Vell 
d'Alacant. Són curvats aquests carrers i deixen algunes 
petites illes de poques parcel·les. El barri actualment està 
molt ben cuidat i és un dels llocs més agradables d'Elx, 
amb les seues casetes racionalistes, castissistes, dels anys 
60 i de fa uns anys; amb alguns ficus i jacarandes ja 
grans; i algunes palmeres. 
El 1923, la revista madrilenya La ciudad lineal incloïa un 
article dedicat a Elx on es proposava una ciutat lineal 
entre Elx i Santa Pola, sobre la carretera existent. Aquest 
interessant escrit fou reproduït pel periòdic Nueva Illice. 
Uns anys després, en 1932, el periòdic El Ilicitano 
anuncià com a "acte de gran trascendència per al porvenir 
de la nostra ciutat", la compra de terrenys que havia fet la 
Societat "El Hogar Jardín" per a construir "una petita 
ciutat satèlit composta de 95 xalets rodejats de jardí i un 
formós edifici social destinat a casino, cooperativa de 
consum, oficines, etc.". Els terrenys comprenien 110.000 
m2 i estaven entre les carreteres d'Alacant i Santa Pola, 
"un poc abans d'arribar al Camp de Futbol". L'articulista 
deia que "els terrenys resultaran immilloarbles per la seua 
situació, proximitat, vies de comunicació, etc., i 
susceptibles pel seu pendís natural i regularitat de planejar 
sobre ells una ciutat model magníficament Urbanitzada i 
dotada de tots aquells serveis higiènics que com el 
clavegueram i l'aigua corrent en tots els habitatges són 
exigències inel·ludibles del nostre temps". "Fa només uns 
messos, aquesta societat no era sinó una idea en germen. 
Ara, als sis mesos de constituïda la societat 'El Hogar 
Jardín' aquella iniciativa està a punt de convertir-se en 
realitat gràcies als 95 socis que composen la societat. Els 
xalets que estan projectant-se tindran quatre dormitoris, 
cambra de bany, menjador, cuina econòmica amb 
termosifó, rebedor i terrassa. Estaran dotats d'aigua 
corrent, calefacció, telèfon i ràdio." El 1960 es féu un 
"Projecte de col·locació de voravies a l''Hogar Jardín'". El 
1964 estaven ja acabades les obres. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 

AME, SP. Projecte de voravies del 1960. 
El Ilicitano, núm. 224, 11-12-1932. 
Nueva Illice, núm. 566, 1-7-1923. 
 
La Ciutat Jardí d'Elx devers el 1976, segons un plànol a 
E: 1/2.000 d'aqueix any. Malgrat l'antiguitat de la zona, 
actualment encara queden moltes parcel·les sense ocupar, 
a l'espera d'especular amb el sòl de terra. Per primera 
vegada es dóna a Elx un Urbanisme modern a l'europea, 
amb aquests carrers curvats, aleshores defensats a totes 
les ciutats jardí d'Alemanya i d'Anglaterra. [p. 1946] 
 
Barri de l'"Hogar Jardín", devers el 1975. Aquesta 
intervenció Urbana, d'una gran qualitat i europeïsme, no 
tingué continuitat malgrat els elevats preus que assoliren 
els terrenys. La indiscriminada ocupació del camp amb 
xalets i la massificació de l'automòbil ho va impedir. [p. 
1947]  
 
 
Q-1 
DENOMINACIÓ:  XALET 
EMPLAÇAMENT: Carrer de Manuel Macià i Juan, a l' 
"Hogar Jardín" 
AUTOR: Santiago Pérez i Aracil, arquitecte 
ÈPOCA: 1935 
 
UTILITZACIÓ 
 
Actualment, i malgrat el mal estat de conservació de 
l'edifici. Segueix utilitzant-se per a habitatge. 
 
DESCRIPCIÓ 
 
Casa de planta baixa, unifamiliar, aïllada. La planta és 
aproximadament rectangular. L'entrada està en un dels 
costats majors del rectangle. A mà dreta queden tres 
dormitoris i un despatx, enfront la cuina i a mà esquerra el 
menjador, un bany i el dormitori principal. L'angle del 
menjador està curvat i té davant una terrassa. Hi ha 
fenedures en les baranes del terrat, diversos escalons i un 
voladís sobre la terrassa que adorna el xalet. 
Exteriorment, les parets estan pintades de color verd 
claret. Les finestres són de fulles verticals i estan 
agrupades en una banda horitzontal en el parament curvat 
de l'estar. 
 
CONTEXT 
 
Des del carrer, a males penes es pot veure aquest xalet, i 
no sembla més que una de tantes cases. La ciutat jardí 
d'Elx, creada els anys 30, ha tingut adversa fortuna fins 
avui, quan encara hi ha molts parcel·les buides. És una 
zona relativament cuidada, on hi ha molt d'aire i de sol, i 
nombrosos arbres: ficus, araucàries, mimoses, 
buganvíl·lees i tanques de xiprer. Hi ha bons exemples 
d'arquitectura del segon i el tercer quart del segle XX. 
 
TIPOLOGIA 
 
Obra clarament racionalista, tant pel tema que s'hi 
desenvolupa, tan benvolgut pel moviment modern, com 
per totes i cadascuna de les seues característiques formals. 
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Aquí, possiblement per primera vegada a Elx, hom posa 
en joc els recursos del racionalisme en una vivenda 
unifamiliar aïllada. Per primera vegada hom fa  un 
"xalet", en contraposició a les cases del camp o dels horts 
de palmeres. Tanmateix, allò que en aquells moments era 
l'avantguarda formal (més o menys ortodoxa i amb més o 
menys voluntat de ser-ho) quaranta anys després donaria 
orige, mitjançant, la seua corrupció a una sub-arquitectura 
pretesament popular, benvolguda pels promotors, pels 
constructors i pels usuaris. Aquesta sub-arquitectura del 
xalet dels anys 70 havia d'acabar amb l'arquitectura 
realment popular i amb l'arquitectura culta dels xalets dels 
anys 40 i 50.  
D'aquest xalet és destacable el tractament del color i la 
puresa de les formes, que no poden deixar de relacionar-
se amb l'edifici blau del mateix any i del mateix autor de 
la plaça de Baix. L'organitació espacial de l'habitatge està 
prudentment ben resolt. Apareixen ja els corredors i els 
distribuidors, independents de les estances per a estar o 
dormir. Molts anys haurien de passar –prop de trenta– 
perquè a Elx es vengueren xalets tan clarament moderns 
com aquest. Serrano i Peral era partidari de la casa de 
camp burgesa o dels revivals neo-àrabs per a la vivenda 
aïllada, i el triomf del franquisme l'aferrà més encara en 
les seues posicions. Pérez i Aracil a penes féu cases 
aïllades. I la generació d'arquitectes dels 40, com la dels 
50, passà sense glòria i amb pena. Haurien d'arribar les 
noves generacions, cap a finals dels 60, per a recuperar 
les qualitats formals d'obres com aquesta.   
 
CRONOLOGIA 
 
El projecte, conservat a l'Arxiu Municipal, està datat en el 
1935 i va destinat a un tal Enric Lleonart. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
AME, llig. 115, exp. 71. Hi ha una còpia completa del 
projecte: "Xalet per a Enric Lleonart. Parcel·la 83. La Llar 
Jardí. Arquitecte Santiago Pérez i Aracil. 1935". 
 
Xalet, carrer de Manuel Macià Juan, a l'"Hogar Jardín". 
Planta i alçat. Projecte datat el 1935. [p. 1950] 

ZONA R. BARRI DE SANT ANTONI 
 
El barri de Sant Antoni està situat al sud de l'"Hogar 
Jardín", entre la carretera de Santa Pola i la de la 
circumvalació d'Elx. Està compost per uns 15 blocs en H 
que deixen entre ells carrers batejats amb el nom de 
partidors de la Séquia Major del Pantà. Hi ha també dues 
places triangulars amb jardins que tenen arbres i 
palmeres. Hi ha encara un altre jardí en un hort de 
palmeres, una escola i una església. Aquest barri, molt 
allunyat de la resta de la ciutat, estava totalment aïllat des 
que es va construir fins avui mateix. Aquesta 
circumstància féu que s'organitzara com una petita ciutat 
autònoma vinculada per l'autobús al centre, i tota la seua 
fisonomia vinga marcada per aquest fet. 
El barri de Sant Antoni va ser una de les operacions 
immobiliàries pròpies dels anys 60, i típiques a moltes 
ciutats (ara amb greus problemes en haver crescut 
intermitentment) però que per fortuna no van prosperar a 
Elx. A l'extrem sud de la ciutat jardí, totalment aïllat, 
enmig de finques encara agrícoles, una empresa 
constructora va crear 15 blocs linials que a males penes 
formaven uns carrers i un parell de places. Aquest barri 
estava pensat com una clara ciutat dormitori, de pisos 
molt petits i relativament barats, destinats a rebre els 
immigrants més pobres del boom industrial dels anys 60. 
En juliol del 1959 es féu el plànol general de la 
Urbanització del barri. La promoció era d'una societat 
anònima denominada PLURSO, i entre els quatre 
arquitectes que redactaven el projecte estaven els dos 
municipals, Antoni Serrano i Peral i Santiago Pérez i 
Aracil. El projecte comprenia 1.008 habitatges, val a dir 
entre 5 i 6.000 persones!. 
Vint anys haurien de passar perquè els arbres cresqueren, 
perquè hi hagueren unes mínimes dotacions: una escola, 
un parc, una església, bars, una mínima infraestructura 
Urbana, etc. A Elx, el barri de Sant Antoni ha estat 
sempre sinònim de gent forastera i de pobresa, de gueto 
en definitiva, precisament per les mateixes condicions 
d'especulació terrible que fou la promoció dels blocs. Per 
fortuna, les façanes planes, els volums prismàtics i la 
coberta a quatre aigües ben resolta, van fer al barri una 
arquitectura mínimament digna, i, ara, a la plaça central i 
al jardí sol haver gent passejant, descansant o jugant. Hi 
ha homes que juguen a la petanca sota un grandíssim pi. 
Els jardins i la gent que ix al carrer animen un poc el 
barri, i els espais públics són d'allò més agradable. 
Llàstima que els blocs no estiguen ben pintats de blanc, 
perquè el conjunt lloiria d'allò més. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
AME, SP. Plànol general de la Urbanització. 
 
Detall del barri de Sant Antoni, fet amb edificació oberta, 
i rodejada encara avui de bancals. Plànol original a E: 
1/2.000 segon un vol devers el 1976. intervencions com 
aquesta foren nefastes, en el seu creixement 
radioconcèntric per al manteniment dels horts de palmeres 
en el seu estadi original. [p. 1953] 
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Barri de Sant Antoni. Encreuament de la Desviació d'Elx 
(Vereda dels Marxants) amb la Carretera de Santa Pola. 
Fotografia de el 1965. [p. 1954] 

 

ZONA S. BARRIS DE CARRÚS 
 
S-1. Plaça de Barcelona 
S-2. Forns d'algeps 
S-3. Ermita de Sant Crispí 
 
Zona S. Barris de Carrús. Carrús Est. [p. 1955] 
 
Zona S. Barris de Carrús. Carrús Oest. [p. 1956] 
 
 
ZONA S. BARRIS DE CARRÚS 
 
Els barris de Carrús són els situats al nord de la línia del 
ferrocarril d'Alacant a Múrcia, en el marge dret de la 
Rambla. Aquesta és la zona de població més gran de la 
ciutat d'Elx, i la seua enorme extensió superficial va ser 
ocupada en el curt terme de vint anys. És una llàstima que 
l'Urbanisme d'aquests barris siga terriblement nefast. 
Aquí s'abandona la línia marcada per la Caserna de 
Cavalleria per als barris del Pla de Sant Josep, i que 
seguia els punts cardinals, i com a eix definidor de la 
quadrícula s'gafa l'eix de coordenades definit per la via 
del tren i per la carretera d'Asp. L'enginyer Canales, al 
plànol que féu per als barris de Carrús durant els anys 20, 
mantenia la quadrícula del sud de la via. Si el canvi de 
quadrícula ja és absurd i disturbador, allò pitjor dels barris 
de Carrús és que s'introdueixen diagonals summament 
estranyes, els carrers es doblen o desapareixen 
incomprensiblement i no hi ha dues illes de cases amb la 
mateixa forma i el mateix tamany. La irregularitat més 
anacrònica presideix l'Urbanisme dels barris de Carrús, 
pensats només en funció d'uns interessos immediats, d'una 
especulació salvatge i d'uns guanys econòmics immorals.  
El nom amb què es coneixia durant els anys 60 era el 
d'"eixample de Carrús", i ja des d'aquells moments es 
distingia entre la zona de ponent i la de llevant. El nom 
d'aquest conjunt de barris li venia donat pel nom de la 
partida rural que s'estenia des de la via del ferrocarril fins 
al límit del terme municipal, en direcció cap a Asp. 
Tanmateix, en algun document oficial de l'Ajuntament, 
com ho arreplega Ramos, aquests barris són citats  com a 
"barri dels Caiguts", tot i fent referència al nom dels 
carrers, que estaven tots ells dedicats als franquistes morts 
durant –o abans– de la Guerra d'Espanya. Per fortuna, 
aquesta denominació n'anà endavant. Hauria estat un 
broma en excés macabra. Ja hi havia prou amb l'escenari 
de posar-li el nom de tots els franquistes assenyalats, 
màrtirs o caiguts per Déu i per Espanya segons se'ls deia, 
a un barri que estava sent ocupat per un proletariat 
immigrat, castellà o andalús, pobre la major part de les 
vegades, forçat a anar-se'n de sa casa per la fam o per 
l'atur. Els barris de Carrús, amb un toponímia rabiosament 
franquista foren, paradoxalment, el cresol de 
l'antifranquisme viu i militant. 
Dins d'aquest tros d'Elx, hi ha diversos barris d'habitatges 
per las obrers. Hi ha moltes illes de casetes de planta 
baixa i pis, fetes amb l'ajut del govern, que s'haurien de 
mantenir, per la baixa densitat d'habitació que originen en 
uns barris totalment congestionats. Un d'ells, el que hi ha 
als carrers de Jaume Garcia i Miralles, Manuel Ruiz i 
Magro, Joaquim Cartagena i Baile i Manuel Vicente i 
Pastor, fou fet per l'Obra Sindical devers els anys 60. El 
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més recent és el barri de la Casa Blanca, unitari mercè a la 
propietat dels terrenys i a la unitat de la promoció i de 
l'autor, que està format per un seguit de blocs linials al 
nordest del carrer d'Àngel Castaño Martínez. 
Els barris de Carrús començaren a ocupar-se per la part de 
llevant, seguint el camí dels Magros que va al Pantà. A 
més de les casetes de planta baixa, el mes d'abril de el 
1957 es van fer els plànols per a fer 300 vivendes. Era el 
barri anomenat de la Rata, nom que era el de la finca 
agrícola que hi havia, propietat de l'arqueòleg Ramos i 
Folqués. Posteriorment li posaren el nom de Porfiri 
Pasqual. Era aquest un barri al nord del Pont de Ferro, i 
molt per baix de la seua rasant. Un barri per a treballadors 
pobres, un gueto, com el barri de Sant Antoni. Està 
estructurat amb 18 blocs linials, tots ells a una cota 
inferior a la de les vies del tren i a la del Parc Municipal, 
que està enfront. En cada planta hi havia 4 o 6 habitatges. 
Aquests blocs estan disposats transversalment i 
longitudinalment, i al plànol s'anomenaven mansanes. 
Donen orige a uns carrers relativament amples, que 
baixen cap a la Rambla. El carrer central, més ample que 
tots els altres, fa com de plaça allargada. 
En la zona de ponent hi ha sobretot dos barris molt 
característics de Carrús: el de la Sagrada Família i el de 
Toscar. El barri de la Sagrada Família és el barri més 
unitari, homogeni i, sobretot, el més bell, de tots els barris 
de Carrús. És un conjunt de cases baixetes, de planta 
baixa i pis, amb un corralet darrere, de parets blanques i 
portes i finistres verdes, de cobertes de teula i de jardinets 
entre la voravia i la calçada. El conjunt s'ordena al voltant 
del carrer del carrer del Bibe Barrachina, perpendicular a 
la carretera d'Asp, que té dues tires de precioses palmeres, 
embellides recentment amb més jardineria, en foma de 
mona de Pasqua, composta de gespa, cactus, rocalles i 
demés floràlies típiques dels xalets coents. Dos carrers 
més, paral·lels, un a cada costat del central, completen el 
barri. Al fons hi ha un petit edifici, rodejat per un jardí, 
que fou església de la Sagarda Família i que ara és escola. 
El barri de la Sagrada Família fou promogut per la Caixa 
d'Estalvis –aleshores del Sureste– i el projecte fou 
redactat pel arquitectes Serrano i Peral i Pérez i Aracil. El 
mes de maig del 1962, el Ministeri de la Vivenda els 
atorgà la cèdula de qualificació definitiva a les casetes. 
Pel que fa al barri del Toscar, aquí estava la finca 
homònina on el 1900 establiren el seu observatori els 
astrònoms de la delegació francesa, per a observar 
l'eclipsi de sol. Al suplement del periòdic La Verdad de el 
1962, amb motiu de les festes d'agost, hi havia un dibuix 
en perspectiva dels set blocs d'habitatges projectats, dels 
quals només se'n feren quatre. Era una promoció d'una 
empresa anomenada CONGEMESA (Construccions 
Generals Mediterrànies S.A.) i el projecte comprenia la 
construcció de 542 vivendes subvencionades i 46 locals 
comercials. Aqueix any del 1962 estava edificant-se i la 
publicitat deia que els "grups de vivendes constituiran la 
zona residencial més apreciada en el nou Elx que 
sorgeix". Tanmateix, l'Opinió popular restà sobtada i de 
seguida considerà el Toscar –com la Rata i el barri de 
Sant Antoni– un gueto o una conillera. Curiosament, una 
altra consideració tingué el barri de la Sagrada Família, 
tipològicament més pròxim a les cases populars d'Elx, i 
estilísticament idèntic als poblats que el franquisme féu 

en la postguerra en les zones rurals, i que tenen un gran 
interés formal i funcional. 
 
CRONOLOGIA 
 
1878 
Inauguració de la carretera d'Asp a Santa Pola, que anava 
a ser l'eix principal dels barris de Carrús.  
1884 
El mes de maig s'inaugurà la línia de ferrocarril de Múrcia 
a Alacant, que hauria de separar els barris de Carrús de la 
resta d'Elx durant els anys 60 i 70, fins que es féu 
subterrani el traçat del ferrocarril i s'Urbanitzà com a 
passeig l'Avinguda de la Llibertat. 
1903 
Al periòdic Gente Nueva de l'1 de novembre, Pere Ibarra 
evocava les "frondoses copes de milers d'anyosos que en 
un altre temps vestien la desmantellada planícia de la 
Casa Blanca, protegint la població del vent cru del 
noroest". 
1916 
El club de futbol "Sporting", el primer d'Elx segons 
Ramos, utilitzava com a camp de joc una planícia dels 
voltants de la casa de la Rata. 
1924 
L'enginyer de camins Sebastià Canales féu un gran 
eixample a ponent d'Elx. En un dels plànols de què 
constava el treball hom contemplava la Urbanitació dels 
barris de Carrús, tot i seguint la mateixa quadrícula dels 
barris del Pla de Sant Josep. 
1929 
Al periòdic Amanecer del 14 d'abril, hom podia llegir que 
"Elx advoca per la repoblació forestal de l'anomenada 
Planícia de la Casa Blanca, vessant del Vinalopó que en 
un altres temps estigué plantada d'aqueixos mateixos pins 
que ara hom enyora [...]. [... Són] proposicions lloables 
[per a repoblar la serra] que celebraríem que trobaren 
ressó en les persones en les mans de les quals està covertir 
en realitat allò que avui en dia només és un pensament".  
1932 
Gozàlvez dóna aquest any per als primers treballs per a la 
Urbanització dels "terrenys situats al nord de la via del 
ferrocarril, al vessant dret de la Rambla". Tanmateix, ja 
hem dit que existeix un plànol del 1924. Segons 
Gozàlvez, hom proposava que la zona que hi ha entre la 
carretera d'Asp i la Rambla s'havia de fer amb "amples 
avingudes, grans places i passeigs públics", amb carrers 
de 14 m d'amplària mínima, i alguns, de 20 m. La zona de 
ponent diu que quedava reservada per a edificar xalets, 
però guardant una alineació de carrer. La parcel·la 
mínima seria de 2 tafulles i hom preveia que més tard es 
fera "edificació compacta". 
1944 
Del 21 de gener és un informe de l'arquitecte municipal 
on s'assenyala que "a la part nord de la població, entre el 
riu Vinalopó i la carretera d'Asp, en l'anomenada Planícia 
o serra de la Casa Blanca i Almacil [hi ha] uns 50.000 
forats per a plantar pins, que van ser fets el 1935". 
Assenyalava que seria d'un gran interés que l'Ajuntament 
demanara la plantació de tota aquesta zona, ja preparada 
per a fer-ho. Aquesta fou una magnífica idea llançada pels 
intel·lectuals dels anys 20, que mai no arribà a ser 
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realitzada per la desídia oficial, i que haria estat una gran 
aportació per a la ciutat. 
Un altre informe de Pérez i Aracil assenyalava que al 
1944 es van iniciar els treballs per fer l'estudi del "Plànol 
d'Eixample al Nord de la via fèrria". Existien, segons les 
dades de l'aixecament topogràfic realitzat en aquella data, 
unes 135 edificacions "fora de la Urbanització". Supose 
que aquest és un plànol existent a l'AME, SP, amb curves 
de nivell, sense data, i a escala 1/2.000. En aquest plànol 
no hi havia cap casa pel camí dels Magros, però ja estava 
assenyalada una algepseria a l'encreuament del ferrocarril 
i de la carretera d'Asp. El títol del plànol és "Plànol de 
Carrús, projecte de vies arterials en l'extra-radi". 
1946 
De juny és un bonic "Projecte d'Urbanització de la zona 
Est de l'Avinguda del Ferrocarril", redactat per Serrano i 
Peral. L'obra anava a càrrec del fons de lluita contra l'atur 
i comprenia el tros que va des del passeig del País 
Valencià fins a l'Avinguda de Novelda. El tren  no 
s'enterrava, deixant-lo reduït a 10 m centrals; després, a 
cada costat hi havia: un passeig de 8'25 m d'ample, amb 
dues tires de palmeres, una calçada de 7 m, una zona per a 
aparcament de 3'25 m amb una altra tira de palmeres i una 
altra voravia pegada a les cases d'1'50m. Aquest projecte 
no fou executat. 
1950 
Data que dóna Gozàlvez per al projecte de Pérez i Aracil 
per a la Urbanització de l'oest de Carrús. Els carrers més 
estrets serien de 12 m, i els normals, de 14, 16, 18 i 20. 
L'Avinguda del Ferrocarril tindria 50 m. La memòria 
porta data de maig i el títol del projecte és: "Projecte 
d'Urbanització de Carrús, al nord de la Via Fèrria. 
Projecte de vies alterials". 
1955 
Segons Ramos, el 18 de desembre d'aquest any se li van 
posar els noms de carrers del barri de la Sagrada Família. 
1957 
L'Ajuntament acordà posar-li els noms dels franquistes 
morts durant la Guerra d'Espanya i en la Divisió Blava, a 
tots els carrers que hi havia en els nous barris de Carrús, i 
a tots aquells altres carrers que no tenien nom. Deixant de 
banda òbvies valoracions polítiques, només des d'un punt 
de vista toponímic, aquesta fou una decissió desastrosa, 
que ha portat a una manca total d'identitat dels espais 
públics amb aquests noms. 
1962 
El Pla General, consolidà definitivament l'Urbanisme del 
barri de Carrús, amb la seua quadrícula imperfecta i 
aleatòria, potenciant decidament la seua ocupació per part 
dels immigrants i convertint els terrenys en una font de 
guanys il·legítims. 
1971 
El 16 de març l'Ajuntament aprova el projecte de fer 
subterrani el ferrocarril. Era el primer pas per a una 
integració dels barris de Carrús. Tanmateix hom ja tenia 
en ment convertir l'espai resultant en una autopista 
Urbana. 
1973 
De setembre són les bases per al "Concurs d'idees a nivell 
d'avantprojecte per a l'Avinguda del Catrorze de 
Desembre". El premi eren 500.000 ptes. Aquest nom amb 
què fou batejat a meitat dels anys 60 l'Avinguda del 
Ferrocarril, feia referència a la data del referèndum 

d'aprovació de la Llei Orgànica de l'Estat del Dictador 
Franco. Aquest concurs quedà declarat desert i 
l'Ajuntament arribà a un acord amb el govern per a fer 
aquí la N-340, que seria una autopista Urbana de 6 a 8 
carrils, amb dues amples voravies als dos costats. 
1979 
Tanmateix aquest projecte fou denunciat per l'oposició 
política repetidament i als programes electorals de les 
eleccions municipals d'aquest any, tots els partits 
insistiren en la necessitat de no crear una barrera 
d'automòbils i l'asfalt que tronara a separar els barris de 
Carrús. Com un símbol bellíssim, se li posà el nom 
d'Avinguda de la Llibertat.  
1980 
Un grup d'arquitectes joves d'Elx fan un avantprojecte per 
a la Urbanització de l'Avinguda de la Llibertat, per 
encàrrec del Municipi. S'hi contempla un tractament de 
bulevard, amb un gran jardí de 27 m d'ample enmig, dos 
carrils per a cotxes als costats, aparcaments i voravies. El 
projecte es divideix en trams i en cadascun d'ells hom 
planteja un diferent tractament del jardí, dels arbres, del 
pis, del mobiliari urbà, etc. Aquest avantprojecte fou 
aprovat el 1981, i aquest maetix any es féu el projecte del 
tram que va des de l'Avinguda de la Novelda fins a la 
Rambla, axí com del pavimentat de tota la resta. El 1982 
comencen les obres del que serà l'actuació Urbanística 
més important de tota la història d'Elx pel que fa a la 
creació d'espais Urbans públics. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
AME, SP. Plànol de Canales (1924), plànol topogràfic 
(1944), projectes d'Urbanització de l'Avinguda de la 
Llibertat (1946, 1980, 1982), diversos projectes 
d'Urbanització i de construcció d'edificis municipals per a 
habitatges i per a equipaments, diversos plànols i 
informes. 
GOZÀLVEZ, V.: La ciudad..., p. 129. 
IBARRA, P.: ["?"] article al periòdic Gente Nueva, núm. 
20, 1-11-1903. 
Amanecer, núm. 173, 14-4-1929. 
La Verdad, suplement de les Festes d'Agost de el 1962. 
RAMOS, A.: Historia..., p. 286, 469. 
 
Els barris de Carrús, segons Gozàlvez. Incloem aquí dins 
el segon i el tercer tram de l'Avinguda de la Llibertat. 
Fora del perímetre del sòl urbà, queden el barri de Patilla, 
al nordest, i el barri del Cementeri, al sudoest. GOZÀLVEZ, 
V.: La ciudad..., fig. 18. [p. 1963] 
 
Projecte d'eixample de Sebastià Canales. Detalls 
corresponents als barris de Carrús i l'encreuament de les 
Avingudes de Novelda i de la Llibertat. Plànol de el 1924. 
[p. 1964] 
 
Barris de Carrús. Plànol dels anys 40 i segons el Pla 
General de 1962. La zona Urbana anà creixent cap al 
nord, fins que en 1962 quedà fixada fins avui mateix. [p. 
1965] 
 
Barris de Carrús. Detall del parcel·lari de la zona més a 
llevant. La trama Urbana és totalment irregular. [p. 1966, 
inf.] 
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Barris de Carrús. Detall de l'edificació gairebé inexistent 
vora el camí dels Magros. Fotoplànol de el 1952. [p. 
1966, sup.] 
 
Detalls del plànol parcel·lari dels barris de Carrús devers 
el 1974, segons el Ministeri d'Hisenda. Places de Madrid i 
de Barcelona, a l'oest i a l'est de l'Avinguda de Novelda. 
[p. 1967] 
 
Barris de Carrús, devers el 1975. Aquests barris estan 
delimitats per les Avingudes de Novelda i de la Llibertat. 
En el centre de cadascun d'aquests dos grans barris –
Carrús Est i Carrús Oest– hi ha una plaça, dedicades a 
Madrid i a Barcelona. Barris pensats com a gran ciutat 
dormitori separada pel ferrocarril, Carrús no compta amb 
escoles, ni zones verdes, ni amb cap dotació. Encara que 
aquest és el cas més difundit, igualment greu és la situació 
dels barris del Pla de Sant Josep, on s'establí 
predominantment un proletariat i una petita burgesia 
índigena. [p. 1968] 
 
Barris de Carrús Oest, devers el 1975, consolidat encara 
només en una part. Al centre es veu el barri de la Sagrada 
Família i el del Toscar, primers asentaments Urbans 
d'aquesta zona. [p. 1969, inf.] 
 
Barris de Carrús Est, devers  el 1975, ja molt consolidat, 
sobretot al voltant de la plaça de Barcelona. En una gran 
mansana que es veu encara buida es faria una plaça 
plantada de palmeres, l'únic jardí de Carrús d'una certa 
importància. [p. 1969, sup.] 
 
Vista d'ocell de Carrús Est des del Nord. En primer terme 
està el barri de la Casa Blanca, a l'esquerra la Rata i al 
fons el barri del Pont Nou. Les cases baixes del centre van 
créixer al voltant del Camí dels Magros. Fotografia devers 
el 1970. [p. 1970, sup.] 
 
Vista d'ocell de Carrús Est des del Nord. Detall de la 
primera ocupació del barri per obrers immigrats que es 
feien la seua casa al voltant del Camí dels Magros. 
Fotografia devers el 1970. [p. 1970, inf.] 
 
Perspectiva dels blocs del Toscar, reproduïda al 
suplement de La Verdad del 1962. Només se'n van fer 
quatre. [p. 1971, sup.] 
 
Parcel·lari d'Hisenda devers el 1974. Barri del Toscar. [p. 
1971, inf.] 
 
Avinguda de la Llibertat i del Ferrocarril. Portada del 
tríptic explicatiu de l'avantprojecte d'Urbanització editat 
en abril de 1980. [p. 1972] 
 
Parc del Ferrocarril. Avinguda de la Llibertat, perspectiva 
axonomètrica del tros de les Rambles, segons 
l'Avantprojecte d'Urbanització. Fragment del fullet editat 
per l'Ajuntament en maig del 1980. [p. 1973] 
 
Parc del Ferrocarril. Avinguda de la Llibertat, tram 3, les 
Rambles, des de l'Avinguda de Novelda fins al Riu 

Vinalopó, entre els barris de Carrús Est i l'eixamplament 
del barri del Pont Nou. Llegenda: 
1. Forns d'Ageps 
2. Plaça de l'Algeps 
3. Rambla de la Llibertat 
4. Rambla de la Música 
5. Rambla dels Treballadors 
6. Plaça del Camí dels Magros 
7. Rambla del Ferrocarril 
8. Plaça de Carrús 
9. Pont de Ferro 
[p. 1794] 
 
Avantprojecte d'Urbanització de l'Avinguda de la 
Llibertat. Trams corresponents als barris de Carrús, 
titulats genèricament "el jardí" i "les rambles". Plànols del 
1980. [p. 1975] 
 
Avinguda de la Llibertat i del Ferrocarril, tram 3, comprés 
entre l'Avinguda de Novelda i el riu. Solució "Travessera 
de la carretera N-349", segons l'Ajuntament d'Elx. 
Pamfelt editat en desembre del 1981. [p. 1976] 
 
Avinguda de la Llibertat i del Ferrocarril, tram 3, comprés 
entre l'Avinguda de Novelda i el riu. Solució Municipal, 
segons l'Ajuntament d'Elx. Pamfelt editat en desembre del 
1981. [p. 1977] 
 
L'Avinguda de la Lliberetat des del Pont de Ferro, abans 
que començara la seua Urbanització com a bulevar. A la 
dreta està el barri de Carrús Est, cresol de la immigració 
dels anys 60. [p. 1978] 
 
Carrús Est vist des del Pont de Ferro. Darrere de la pinada 
està la Rata. Darrere edificis del camí dels Magros i, al 
fons, la Casa Blanca. Fotografia de el 1981. [p. 1979] 
 
Carrús Est. Dos carrers del Grup de Vivendes de la Rata, 
gairebé dins del riu. Fotografies de el 1981. [p. 1980] 
 
Carrús Est. Vista de conjunt del grup de vivendes de la 
Casa Blanca i detall d'un dia de mercat. Fotografies de el 
1981. [p. 1981] 

 
S-1 
DENOMINACIÓ:  PLAÇA DE BARCELONA 
 
DESCRIPCIÓ 
 
Els barris de Carrús estan centrats per dues places de 
configuració molt semblant, una està en la part de Carrús 
est –la plaça de Barcelona– i l'altra en la de Carrús Oest –
la plaça de Madrid. Amb aquestes places, per on passen 
diverses diagonals de la trama dels barris, hom intentava 
"artistitzar" l'eixample, a la manera que Jaussely ho féu a 
Barcelona. Tanmateix, d'una banda les diagonals 
contribuiren a dislocar encara més l'entramat, i d'una altra 
unes places circulars on desemboquen sis o set carrers 
desorienten en gran mesura. Malgrat tot, aquestes places 
són els punts focals més importants dels barris de Carrús, 
tant per la seua situació central com per concentrar al seu 
voltant tot l'equipament dels barris. Són l'únic jardí 
existent, tenen una escola i els dos únics mercats de tot 
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Carrús. Popularment, a la plaça de Barcelona –ocupada 
molt més prompte que la de Madrid– se li ha dit la plaça 
Roja per ser centre de manifestacions, panfletades, 
pintades, etc. per part del proletariat dels barris de Carrús. 
Mentre que la plaça de Barcelona anà consolidant-se 
durant els anys 60, la de Madrid no ho féu fins els 70, i la 
seua importància Urbana i social és molt menor.  
 
CRONOLOGIA 
 
1957 
Es féu un "Projecte de grup escolar amb sis graus de 
xiquetes i sis de xiquets, a l'eixample de Carrús, en el 
sector de llevant de la zona al nord de la via fèrria". El 
van redactar els dos arquitectes municipals. 
1962 
El 18 de juliol s'acabaren les obres d'aqueix col·legi.  
De setembre són els plànols i d'octubre la memòria d'un 
"Projecte d'Urbanització de la Plaça Est, a Carrús"; el 
projecte està signat per l'arquitecte municipal Serrano i 
Peral. A més de la jardineria, d'un relatiu interés, és de 
notar que s'incloien arbres en tots els carrers que 
desemboquen en la plaça, excepte en el de Màrius Pastor i 
SemPere. Això deu voler dir que encara no s'havia entrat 
del tot en l'etapa plenament desenvolupista de Carrús, tot 
asfalt i baldosa, i de la tala d'arbres del barri del Pont 
Nou. 
1963 
En abril estan datats els plànols per a un "Projecte de nou 
mercat d'abastiments en la plaça central Est de l'eixample 
de Carrús". Aquest mercat sobre un solar pentagonal de 
562 m2 fou realitzat i és una interessant obra de 
l'arquitecte Serrano i Peral, acabada amb pedra caliça 
blanca, que té grans finestrals racionalistes. En juny, el 
mateix arquitecte estudià un projecte d'habitatges de 4 
plantes, amb sis vivendes per planta, que seguia la moda 
absolutament especulativa de l'època. Aquest edifici tenia 
la seua façana, estructura i funcionament propi damunt 
del del mercat. Les escales seguien les del mercat; curiós 
projecte aquest segons el qual per a arribar a sa casa, hom 
havia de passar enfront de les lletugues i les llonganisses. 
El 8 d'agost l'Ajuntament aprovà el projecte del mercat. 
Del d'habitatges, per fortuna, no se'n va saber res més. 
Aquest mercat ha estat reparat per l'Ajuntament el 1982.  
1965 
De febrer és el "Projecte de Grup Escolar 'Plaça central 
Oest', amb nou graus de xiquets i nou de xiquetes", 
redactat per l'arquitecte escolar Serrano i Peral i pel 
municipal Pérez i Aracil. 
1967 
Del mes de maig és la memòria i d'abril els plànols d'un 
"Projecte de nou mercat d'abastiments en la plaça Cental 
Oest de Carrús", redactat per Pérez i Aracil sobre un solar 
de 498 m2. Aquest és un projecte més pretesament 
modern que el de plaça de Barcelona, amb una gelosia 
pròpia del Le Carbusier ja senil dels anys 50. Aquest 
arquitecte sempre fou més receptiu a les modes que 
Serrano i Peral; aquest mercat en canvi és molt inferior, 
més inculte i menys personal que el de la plaça de 
Barcelona.  
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 

AME, SP. Projecte d'Urbanització i de construccions 
municipals, mercats i escoles. 
 
Plaça de Barcelona. Per la dècada dels 60, Carrús anà 
creixent gràcies a la gran quantitat de gent immigrada, 
amb una arquitectura pobra, de vegades autoconstruïda, 
constituïda per cases d'una o dues plantes i per blocs  
d'una roiníssima qualitat. Foren els vint anys del boom de 
la construcció. Fotografia de el 1965. [p. 1984] 
 
Escola d'EGB, plaça de Barcelona. La política escolar del 
municipi durant els anys 60 suposà la construcció de 
nombroses escoles, en general poc reeixides, barreja de 
formes arcaitzants i d'alguna idea del moviment modern. 
Amb aquestes escoles es clou la col·laboració entre S. 
Pérez i Aracil i A. Serrano i Peral. La mort d'aquest últim 
el 1967 i la seua substitució consegüent, i el canvi en 
l'Alcaldia, significaren noves formes per a les escoles 
d'Elx. És destacable, per encertada, la plantació de 
palmeres que acompanyava la construcció de l'edifici. 
Fotografia de el 1965. [p. 1985] 
 
Parc del Ferrocarril. Avinguda de la Llibertat, tram 2, el 
Jardí, comprés entre el carrer del Poeta Miguel Hernández 
i l'Avinguda de Novelda, al sud dels barris de Carrús 
Oest. Llegenda: 
1. Passeig de l'Aigua 
2. Glorieta de les Palmeres Washingtonies 
3. Passeig dels Mapes 
4. Glorieta dels Oms 
5. Glorieta dels Ficus 
6. Passeig de les Magnòlies 
7. Passeig de les Columnes 
8. Glorieta de les Araucàries 
9.Passeig dels Rosers 
10. Places formades amb els espai perduts de la ciutat. 
[p. 1986] 
 
Parc del Ferrocarril, Avinguda de la Llibertat. Perspectiva 
axonomètrica del tros del Jardí, segons l'Avantprojecte 
d'Urbanització. Fragment del fullet editat per l'ajuntament 
en maig del 1980. [p. 1987]  
 
 
S-2 
DENOMINACIÓ:  FORNS D'ALGEPS, CONEGUTS COM 
L'ALGEPSAR DE ROMAN 
EMPLAÇAMENT: Avinguda de Novelda i Avinguda de 
la Llibertat 
AUTOR: Anònim 
ÈPOCA: Devers el 1930 
 
UTILITZACIÓ 
 
Forns d'algeps i oficines annexes de l'empresa- el PERI 1-
R preveu que passen a ser per a ús municipal (cultural, 
serveis, etc.). 
 
DADES JURÍDIQUES 
 
Propietat privada. El PERI 1-R preveu que passen a ser 
propietat municipal. La planificació vigent des del 1962 
fins al 1982 disposava un vial diagonal que passava per 
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damunt de les xemeneies  dels forns. El PERI del poígon 
1-R (1981-1982) anul·là aquest carrer, deixant els forns 
enmig d'una zona destinada a jardí públic, preveent el seu 
manteniment i consolidació per part dels particulars abans 
de cedir-los al municipi. L'Algepsar de Roman està inclòs 
dins el Catàleg Municipal d'Edificis Protegibles de el 
1982, amb el núm. D-50. 
 
DESCRIPCIÓ 
 
Els forns d'algeps són una gran extensió de terreny, de 
gairebé mitja illa, on estan els forns pròpiament dits, 
oficines i patis. La fàbrica està composta per edificacions 
de planta baixa, de gran pobresa constructiva, fetes amb 
parets de mamposteria i amb coberta de teula, 
característiques de l'arquitectura popular tardana d'aquest 
segle. Destaca del conjunt format per la tremuja i les tres 
grans xemeneies dels forns, de gran tamany i fetes 
d'algeps, formades bàsicament per troncs de con damunt 
dels quals hi ha cilindres allargats, donant orige a uns 
volums formals com si foren embuts al revés. Cada 
xemeneia té una forma i un tamany divers i estan 
disposades d'una form asimètrica. 
 
CONTEXT 
 
Estan situats al barri de Carrús Oest, en una zona que 
començà a Urbanitzar-se amb vivendes devers la dècada 
dels 60, i que a principi dels anys 70 no s'havia compactat 
gairebé gens. Aquesta illa és exactament el centre 
geomètric de la ciutat actual. L'entorn és desordenat, 
producte de l'ocupació, la construcció i l'especulació 
salvatges del boom desenvolupista dels anys 60. 
Actualment hi ha una forta renovació Urbana i una 
substitució sistemàtica de totes les fàbriques per 
habitatges. Els Forns d'Algeps destquen dins del conjunt 
dels barris de Carrús i dins de l'Avinguda de la Llibertat 
com a fita importantíssima pel seu tamany i les seues 
característiques formals. 
 
TIPOLOGIA 
 
 Malgrat l'escassa, nul·la o inclús negativa atenció 
que avui en dia encara mereixen aquest tipus 
d'nstal·lacions industrials "obsoletes", aquest és el millor 
exemple que queda dempeus a Elx dels bons resultats 
formals, volumètrics i expressius, obtinguts per 
l'arquitectura popular i anònima dels edifcis industrials. 
Deixant de banda ara el gran interés del conjunt de la 
fàbrica i les seues instal·lacions des del punt de vista de 
l'arqueologia industrial, les xemeneies són un element de 
veritable interés arquitectònic. Els volums tronco-cònics, 
en tant que escultures a escala Urbana, destaquen com a 
fita del paisatge de la ciutat, del barri i de les avingudes 
on es troben. Aquest interés formal i urbà assoleix nivells 
de peça de museu si considerem la forta 
despersonalització i la mancança de fites dels barris de 
Carrús, amuntegament de carrers i d'edificis anodins en la 
seua major part, construïts a major glòria del capital i de 
la reproducció de la força de treball. 
 
CRONOLOGIA 
 

Aquesta zona Urbana, d'ocupació tardana, el 1978 encara 
no estava compactada del tot, i a això es devia la 
supervivència dels forns. Gozàlvez situa l'ocupació inicial 
d'aquests terrenys entre el 1934 i 1957. No s'aprecia 
l'existència dels forns al fotoplanol del 1952, tanmateix en 
un plànol topogràfic de el 1944, fet per a Urbanitzar 
Carrús, ja està assenyalada una algepseria en aquest lloc. 
Com que abans del 1930, l'edifici s'hauria situat més 
pròxim a Elx, per l'existència de terrenys al barri del Pont 
Nou, i no hauria botat la forta barrera del ferrocarril, el 
supose devers aqueixa data. El tipus es pot situar com a 
exemple d'indústria del segle XIX. El 1980 els arquitectes 
que redacten l'Avantprojecte d'Urbanització de 
l'Avinguda de la Llibertat, el reclamen com a fita Urbana 
de primera importància dins de la ciutat, tot i defensant la 
seua conservació i el seu ús públic, destinant el conjunt de 
la mansana a un gran centre cívic que pal·liara els dèficits 
d'equipament urbà en general, i cultural, i recreatiu en 
particular dels barris de Carrús: teatre, biblioteca, 
auditori, cinema, serveis administratius, etc. La polèmica 
no es féu esperar; la contestació anà des de demanar 
immediatament a l'Ajuntament la llicència d'enderroc fins 
a al·legar la incomoditat de la indústria, la mancança 
d'interés i la necessitat que desapareguera o pronosticar 
que caurien en el moment s'apagaren els forns. El 1981, 
l'Ajuntament suspengué llicències a un polígon, que 
incloia els forns, per a redactar un Pla Especial. Aquest 
Pla Especial, anomenat PERI 1-R, fou aprovat el 1982. 
En ell es consideren els forns com a un edifici a protegir, 
restaurar i mantenir. En aquesta illa es concentra 
l'edificació en dos extrems, deixant dos grans jardins, 
enmig d'un dels quals estan els forns, que passaran a 
propietat municipal, en el moment estiga ressolta la 
reparcelació. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
AME, NO i SP. Plànol topogràfic de Carrús (1944), 
fotoplànol del 1952, PERI del Polígon 1-R. 
AMORÓS, J. i altres: Anteproyecto... 
JAÉN, G.: Guia..., núm. 29. 
Información, 11-8-1982, p. 12. Catàleg Municipal 
d'Edificis Protegibles. 
La Verdad i Informació  dels anys 1980 i 1981 on es parla 
de la petita polèmica sobre el seu enderroc o 
manteniment. 
 
Forns d'algeps, Avinguda de la Llibertat i Avinguda de 
Novelda. Aquesta és la construcció més interessant de tots 
els barris de Carrús i una de les més curioses d'Elx. Situat 
en el centre geomètric del poble és una fita Urbana 
importantíssima. Fotografies dels anys 1977 i 1979. [p. 
1991] 
 
Forns d'algeps, una de les arquitectures industrials 
volumètricament més interessants d'Elx, actualment 
protegida, i que està previst que passe a ser propietat del 
municipi. Estan a l'encreuament de les Avingudes de la 
Llibertat i de Novelda. Fotografia de el 1982. [p. 1992] 
 
Barri de Carrús Oest. Una de les grans fàbriques que 
s'instal·laren vora la carretera d'Asp, més tard Avinguda 
de Novelda, durant els anys 60 i 70. Aquests grans 
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edificis fabrils, actualment obsolets o abandonats, estan 
sotmesos a una forta renovació o especulació Urbana. 
Aquesta mansana s'ha intentat convertir en zona escolar. 
Fotografia de el 1982. [p. 1993] 
 
Barri del Cementeri, Urbanització marginal dels anys 60 
vora el barri de Carrús Oest i el Cementeri Vell. Tota 
aquesta zona fou considerada com a zona verda pel Pla 
General del 1973. En primer terme, el carrer de Joaquim 
Martínez i Garcia, límit per ponent de la ciutat d'Elx 
definida el 1962. Fotografia de el 1982. [p. 1994] 
 
 
S-3 
 
DENOMINACIÓ:  ERMITA DE SANT CRISPÍ 
EMPLAÇAMENT: Carretera de C-3317 d'Asp a Santa Pola, 
Km. 10 
AUTOR: Antoni Serrano i Peral, arquitecte 
ÈPOCA: Devers el 1950 
 
UTILITZACIÓ 
 
Esporàdicament s'hi celebra culte catòlic. 
 
DADES JURÍDIQUES 
 
Propietat de l'Ajuntament d'Elx. Està situada dins d'una 
gran zona qualificada de verda i escolar, pel Pla Parcial 
Industrial de Carrús. 
 
DESCRIPCIÓ 
 
Conjunt de planta quadrada, l'element principal del qual 
és una petita església de planta de creu llatina enfront de 
la qual s'obri un atri descobert delimitat només per una 
arcada d'arcs de mig punt. Hi ha un campanar d'espadanya 
als peus de l'església, sobre l'entrada principal, amb una 
única campana. La coberta i el volum de tota l'església 
estan dominats per una cúpula xata sobre un tambor 
perforat; per aquestes obertures en gelosia s'il·lumina 
l'interior. Damunt de la cúpula hi ha un penell que 
estilitza el conjunt. A l'exterior no hi ha cap 
ornamentació. A les façanes planes només s'obrin arcs de 
mig punt per a les portes i algunes finestres circulars. Els 
quatre braços de la creu estan coberts amb terrats inclinats 
de teules curves vermelles. Darrere l'església, i tancant el 
quadrat, hi ha dependències, amb coberta també 
inclinada, a tres vessants. 
 
CONTEXT 
 
L'ermita de Sant Crispí està situada a l'eixida d'Elx cap a 
Asp, en les immediacions de Carrús Est, on hi ha 
projectat un polígon industrial. Avui en dia encara està 
rodejada del paisatge pelat, sec i agrest de les primeres 
estribacions de les serres que tanquen pel nord el Camp 
d'Elx. Es tracta d'un edifici de gran importància per a la 
memòria col·lectiva del poble d'Elx, pel fet de ser un 
component habitual dels seus voltants, i pel fet de 
celebrar-s'hi una romeria el matí del diumenge següent al 
dia de Sant Crispí, patró dels sabaters. 
 

TIPOLOGIA 
 
Malgrat les petites proporcions del temple (o potser per 
això mateix) es tracta d'una de les millors obres religioses 
de Serrano i Peral, totes les quals poden adscriure's al 
castissisme que aquest arquitecte conreà al vontant del 
1950. La resolució especial del tema és bàsicament la 
mateixa que la de l'església del Sagrat Cor de Jesús, 
també a Elx, però la volumetria i el campanar d'espadanya 
connecten amb els tipus d'ermita rural de la segona meitat 
del segle XIX (Sant Antoni, Sant Isidre, Sant Pere, etc.). 
De gran interés és l'espai d'enfront de l'església, delimitat 
per una arcada amb bancs d'obra, que amplia l'església per 
l'exterior a la manera d'un atri. Com que l'edifici s'utilitza 
només d'una manera esporàdica, l'abandó en què es troba 
és gran. 
 
CRONOLOGIA 
 
El tipus de construcció remet a un edifici de postguerra, i 
el 1952 apareix ja una fotografia seua a la revista Festa 
d'Elig.  
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
AASP, s/ref. 
Revistes Festa d'Elig, esp. la de el 1952, amb una regular 
fotografia. 
 
Ermita de Sant Crsipí, afores de Carrús, vora la carretera 
d'Asp. Interessant obra castissista d'A. Serrano i Peral 
dedicada al patró dels sabaters. Pels voltants tots els anys 
es fa encara la romeria. Fotografies de el 1978. [p. 1997] 
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ZONA T. CIUTAT ESPORTIVA I POLÍGON 
INDUSTRIAL D'ALTABIX 
 
Aquesta zona esportiva i industrial està en l'extrem de 
llevant de la ciutat d'Elx definida pel Pla General del 
1962. Entre aquesta zona i el barri de la Llotja i la Ciutat 
Jardí quedaren uns terrenys de reserva que han constituït 
el Pla Parcial del Sector Tercer, encara no dispost per a 
l'edificació. La ciutat esportiva està situada al nord de la 
carretera d'Alacant, i està delimitada per llevant per una 
part de la circumvalació prevista pel plantejament del 
1962. El seu orige està en el 1960, quan l'Ajuntament 
encomanà un projecte de "Ciutat Esportiva a la Partida 
Rural d'Altabix". El sistema triat per a fer aquesta 
operació fou l'expropiació. Mesura eficaç, però en excés 
expeditiva. Durant deu o quinze anys es va anar portant a 
terme aquesta expropaició i la construcció de diversos 
equipaments esportius: camps de futbol, pistes, vestuaris, 
etc. Originàriament era una zona amb moltes faenetes i 
petites propietats. Moltes de les cases encara  subsisteixen 
i actualment s'intenta reutilitzar-les com a dotacions, ja 
que són boniques i estan en bon estat de conservació. 
Pel que fa al polígon industrial d'Altabix, el 1966, els 
propietaris sol·licitaren de l'Ajuntament que els aprovara 
el Pla Parcial. L'edifici industrial que fa cantó amb la 
desviació ja estava construït, però es va adherir al pla. És 
aquesta l'única intervenció Urbana digna i europea pel 
que fa a la indústria en tot l'Urbanisme d'Elx. 
Dissortadament, aquesta iniciativa empresarial no tingué 
cap continuïtat i fou un model aïllat. Encara que el Pla 
General del 1962 era generós amb les zones de reserva a 
llevant d'Elx, i la legislació permetia una gestió amb grans 
guanys, la tolerància industrial al poble va fer que allí 
s'instal·lara gran part de la indústria. L'altra gran part se 
n'anà al camp, sense cap infraestructura ni cap condició 
industrial, però amb un sòl molt més barat. Amb aquestes 
dues intervencions es delimitava Elx per llevant, seguint 
la teoria de Pérez i Aracil de que devia créixer cap a 
Torrellano i deixar els horts dins de la ciutat. Aquesta idea 
fou replegada pel Pla General del 1973 i fou nefasta per a 
l'Urbanisme d'Elx. 
 
Zona T. Ciutat Esportiva i Polígon Industrial d'Altabix. 
[p. 1998] 
 
Polígon Industrial d'Altabix, el primer i únic espai urbà 
d'aquest tipus a Elx. Plànol d'escala original 1/2.000, 
segons un vol devers el 1976. Detall del traçat dels carrers 
i de l'ocupació de les illes d'edificació. [p. 2000]    

ZONA U. POLÍGON DELS PALMERARS 
 
El Ministeri de la Vivenda projectà un polígon 
d'habitatges que denominà "Els Palmerars", en una 
extensíssima zona  situada vora el barri de Sant Antoni, a 
llevant de la ciutat històrica, i tenint entre aquesta i la 
nova promoció, la zona més densa dels horts de palmeres 
d'Elx. El polígon comprenia totes les terres que hi havia 
entre els camins de Sant Antoni i de Santa Pola, la 
Circumvalació i la carretera de Santa Pola. Aquestes 
terres foren expropiades. Eren generalment "faenetes" 
destinades a l'esbargiment de la petita i mitjana burgesia 
Urbana d'Elx, amb casetes de la primera meitat del segle, 
amb ornaments modernistes i jardins d'abundant 
vegetació. Tot va ser arrassat a principi dels anys 70, 
excepte l'hort de la Coronela que fou destinat a jardí, i es 
va convertir en un terreny assolat on no restaren faenetes, 
ni llimoners, ni grans araucàries, ni camps d'alfals, ni 
gesminers ni mareselves vora el camí, ni sendes ni bancs 
adornats amb manises lluentes de colors. 
Es va definir un barri amb illes quadrangulars i grans 
superfícies d'asfaltat. Per a definir les línies mestres de 
l'Urbanisme d'aquest barri hom agafà la línia de 
l'Avinguda de Santa Pola, és a dir, de la carretera d'Asp a 
Santa Pola inaugurada el 1878. Es van plantejar blocs 
linials, en H, de quatre plantes, però sense formar carrers, 
places, ni cap espai urbà. Els habitatges eren protegits, 
però van tenir poca acceptació i encara estan buits molts 
d'ells. Les formes arquitectòniques –discretament 
modernes i no gens desdenyables– van ser rebutjades per 
la gent que li posà de nom "els bunquers" referint-se a les 
finestres horitzontals que defineixen els menjadors 
semicirculars. Tampoc agradaren els colors clarets –lila, 
verd, taronja ...– amb què foren pintats i que realment són 
molt lletjos. Però sobretot, els problemes socials d'aquest 
barri van venir donats pel fet de que dos blocs 
d'habitatges foren adjudicats a gitanos, amb la qual cosa 
el barri quedà marcat i ningú va voler anar a viure. 
En una gran illa triangular situada entre els carrers de 
l'Avet, del Mangraner i del Xop Il·licità, es va col·locar la 
Fira de Sant Andreu, les barquetes, durant els anys 70. 
Aquí preveia el planejament torres monstruoses de quinze 
plantes d'altura. Tanmateix, l'ajuntament canvià aquest 
Urbanisme per blocs de tres plantes, amb palmeres pels 
carrers i per la plaça central. Els prolegòmens del polígon 
dels Palmerars cal buscar-los en els diferents edificis per a 
equipaments que es van construir per aquesta zona durant 
els anys 50, 60 i 70, sobretot, els Instituts Laboral i de 
l'Assumpció, diversos Col·legis i la Residència Sanitària. 
L'Institut Laboral es féu segons un projecte de l'arquitecte 
Rafael Aburto Renobales. Aquesta construcció és d'un 
gran interés com a expressió arquitectònica de l'inici de la 
represa a l'Estat Espanyol de la cultura arquitectònica 
moderna, després de la guerra. El projecte definitiu és del 
1959, i es titula "Institut Laboral de modalitat industrial a 
Elx", amb una clara distribució en planta que separa les 
zones de silenci i de soroll i amb un sistema de naus i 
patis de gran contundència formal. Hi ha un "Projecte de 
centre d'ensenyament professional a Elx", també 
d'Aburto, de febrer del 1956. El "Plànol dels terrenys de 
l'Hort de 'Don Domingo' per a emplaçament de l'Institut 
Laboral"fet per l'arquitecte municipal Pérez i Aracil és de 
juny del 1955. S'ocupaven 16.056 m2. Diverses 
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ampliacions i addicionals foren fetes en juliol del 1961, 
setembre del 1961, juny del 1960 i febrer del 1962. Pérez 
i Aracil intervingué en la direcció de les obres quan ja 
estava acabant-se, i féu la jardineria. Es va inaugurar 
devers el 1963. Posteriorment es féu l'Institut de 
l'Assumpció, entre els horts de les Pereres i de Motxo, un 
edifici prou sobri, de rajola vista i pedra blanca, de Pérez i 
Aracil. El plànol dels terrenys comprats pel municipi per 
a aquest institut és de maig del 1965. Finalment, el 1976 
es va construir la Residència Sanitària, al sud de l'hort de 
Motxo i a ponent del de la Coronela. És aquest un 
monstruós edifici de gran altura, que ha destrossat el 
paisatge dels horts. 
 
BIBLIOGRAFIA I DOCUMENTACIÓ 
 
AME, SP. Documentació sobre els Instituts Laboral i de 
l'Assumpció. Pla Parcial del Polígon dels Palmerars: 
original i modificació. 
JAÉN, G.: "L'arquitectura...". 
 
En aquests camps, declarats de reserva pel Pla General 
del 1962, es féu el Poígon dels Palmerars, el barri més 
modern i més nefast d'Elx. En el triangle entre els horts 
ampliat baix hi havia previstes vàries torres de 15 plantes. 
Fotoplànol de el 1982. [p. 2004] 
 
Polígon dels Palmerars, detall de la trama Urbana devers 
el 1976, abans de començar a construir els blocs. 
L'edificació que hi ha enmig són casetes prefabricades per 
als gitanos. El sistema de blocs oberts convertiria aquest 
barri en un problema social. [p. 2005] 
 
Equipaments Urbans entre o dintre dels horts de 
palmeres: Col·legi el Palmerar, Institut de l'Assumpció i 
Residència Sanitària, al sudoest del polígon dels 
Palmerars. L'ocupació dels terrenys a l'est de la ciutat i 
dels horts històrics era una tàctica de creixement 
potenciada pel planejament dels anys 60. Plànol original a 
E: 1/2.000, segons un vol devers el 1976. [p. 2006] 
 
Polígon dels Palmerars. Torres de quinze plantes previstes 
entre els carrers de l'Avet i del Xop Il·licità, enmig dels 
horts de palmeres. Aquest era un dels atemptats previstos 
pel desenvolupisme dels anys 60. AME, NO i SP, 
modificació del Pla Parcial (1981-1982). [p. 2007] 
 
Polígon dels Palmerars. Dibuix comparatiu de les torres 
de quinze plantes del carrer de l'Avet i dels hort que hi ha 
darrere. Segons la memòria, "el caràcter esvelt de les 
torres no li faria malbé a la vista dels horts" (!).NO i SP, 
modificació del Pla Parcial (1981-1982). [p. 2008] 
 
Polígon dels Palmerars. Modificació del Pla Parcial 
aprovada per l'Ajuntament. Els blocs de 15 plantes del 
carrer de l'Avet han quedat reduïts a carrers estrets i cases 
de tres plantes amb una plaça enmig. Tota aquesta zona 
ha d'estar plena de palmeres. NO i SP, modificació del Pla 
Parcial (1981-1982). [p. 2009] 
 
Polígon dels Palmerars, una actuació governamental 
Urbanística i arquitectònicament desastrosa. Es van 
arrasar faenetes i camps conreats en un intent de fer 

créixer Elx cap a llevant que a la llarga ha estat desastrós 
per la conservació dels horts de palmeres. fotografia 
devers el 1975. [p. 2010] 
 
Institut Laboral, camí del Gat i carretera de Santa Pola. 
Vista de l'entrada. Aquest edifici, construït en terrenys 
annexes a un hort de palmeres, és la primera mostra de 
l'arquitectura moderna de la represa de postguerra i fou el 
primer equipament que, d'acord amb el Pla General del 
1962, botava la barrera dels horts cap a llevant. Fotografia 
de el 1965. [p. 2011, sup.] 
 
Institut Laboral, camí del Gat i carretera de Santa Pola. 
Vista de les aules i del pati de joc. Fotografia de el 1965. 
[p. 2011, inf.] 
 
Polígon dels Palmerars, vista des del centre del barri. No 
hi ha del·limitat cap espai urbà i l'edificació oberta és una 
massa sense cap ordenació. Un gran error Urbanístic. 
Fotografia de febrer del 1981. [p. 2012-2013, sup.] 
 
Polígon dels Palmerars. Vista cap al nord de la mansana 
del·limitada pels carrers del Xop Il·licità, del Magraner i 
de l'Avet. Aquí l'Administració Central, amb el vist i plau 
de l'Ajuntament, preveia blocs de 15 plantes d'altura; en el 
centre dels horts de palmeres. Una modificació dels nous 
Ajuntaments ha previst fer cases de tres plantes, amb una 
estructura Urbana tradicional de carrers i places; exposat 
al públic el nou projecte, encara no s'ha aprovat 
definitivament (31-XII-1981). [p. 2012-2013, inf.] 
 
Polígon dels Palmerars, vista des de l'"Hogar Jardín". 
Fotografia del 1981. [p. 2014, sup.] 
 
Polígon dels Palmerars, carrer del Magraner. Totes les 
palmeres que s'hi veuen es van assecar als pocs mesos. 
Aquests són els primers blocs que han estat habitats. 
Fotografia del 1981. [p. 2014, inf.] 

 
 

 


