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DIÀLEGS AMB: 

ELENA AMORES ARCOS

JUAN MANUEL GONZÁLEZ TENDRÁ 
SU PLACA EN EL PASEO OLÍMPICO

EN MARCHA LA APERTURA DE UNA 
SALA DE ESTUDIOS 24 HORAS

SOM DE PETRER:  
LA CALLE DEL CRISTO

16 / DEL 25 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2022

Esta emblemàtica plaça ha si-
gut testimoni dels esdeveni-
ments històrics més impor-
tants que han tingut lloc a 

Petrer en el transcurs del temps. En-
tre estos podem citar la proclamació 
de la Constitució de 1812, la pro-
clamació de la Segona República, la 
lectura dels tretze punts de Negrín i 
una infinitat de fets històrics d’espe-
cial transcendència per a Petrer.

La plaça, des del punt de vista urba-
nístic, té forma rectangular, amb els 
seus costats menors presidits per 
l’ajuntament i l’església de Sant Bar-
tomeu, Apòstol. Al llarg de la seua 
dilatada història ha tingut diverses 
denominacions: Major, de la Cons-
titució, de la República, del Gene-
ralísimo i plaça de Baix. En esta es 
concentren els tres poders fàctics 
municipals: el polític, l’eclesiàstic i 
l’econòmic, ja que en la citada plaça 
es localitza, almenys des del se-
gle XVII, la casa de la sala (l’ajunta-
ment), l’església, l’abadia o casa del 
capellà rector, la casa del comte, la 
del mayorazgo i les residències dels 

majors contribuents i famílies més 
prestigioses de la vila. 

La vida en este lloc es remunta a 
època romana, denominada Vila 
Petraria, perquè són nombrosos 
les restes mobles i immobles que 
ens parlen de la seua importància. 
D’igual manera, altres restes troba-
des en la plaça testifiquen l’existèn-
cia una ocupació d’època musulma-
na, el nostre Bitrir, concretament del 
període califal, al voltant del segle X.

A la fi del segle XVII, s’hi va situar 
l’almodí municipal, destinat a man-
tindre provisió de cereal i prestar-lo 
en condicions mòdiques als llaura-
dors i veïns, tal vegada en el mateix 
edifici que va ser escola pública, 
després dispensari d’higiene, a par-
tir de 1935; des de 1964 i fins a 1998, 
biblioteca pública, museu de Petrer 
entre 1999 i 2019 i, en l’actualitat, 
Turisme Petrer.

Segons el geògraf Josep Cavanilles, 
en 1794 la població arribava els 500 
veïns. La vila, durant el segle XVIII, 
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