
1720 - Es crea un 
llatzeret per aillar les 
persones i les 
mercaderies que arriben 
al port, al voltant d’este 
s’instalen pescadors i 
treballadors, que amb el 
temps es converteixen en 
el veïnat de Natzaret.

1877 - Natzaret 
passa a formar part 

del nucli urbà de 
València.

Finals del segle XIX - 
Natzaret es converteix en 
un lloc popular per al 
turisme de la gent 
adinerada de la ciutat de 
València. 

1911 - Es 
construeix 

l’estació, que 
separa l’horta 

de la platja.



1957 - Després de les 
riuades de 1949 i 1957 
continua el procés expansiu 
del port, el que afavoreix 
l’assentament d’industries i 
afecta negativament en 
l’horta valenciana.

1936-1939 - La Guerra 
Civil espanyola inaugura 
un llarg i obscur període 
per als Poblats Marítims, 

greument afectats pels 
bombardejos feixistes des 

de la mar.

1986 - El 19 de maig 
d’este any l’alcalde de 
València, Ricard
Pérez Casado, signa 
l’acord per a l’ampliació 
del port. 

1976 - Naix l’Associació de 
Veïns i Veïnes de Natzaret.

Pròxima parada 
Formula 1 1944 - Un grup de 

persones forma la 
primera falla del 
barri de Natzaret.

1991 - L’Associació Arca de Noé 
comença a treballar amb les persones 

més vulnerables de Natzaret.
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2007 - Comença a 
construir-se el circuit de 

Formula 1 en octubre 
d’este any, un circuit que 

va acollir el Gran Premi 
d’Europa des de 2008 

fins a 2012.

RTVE.es - juliol 2008 

Ecclestone, 
encantado con el 

circuito de Valencia.

Europa Press - juliol 2009 

Vecinos de Nazaret de 
Valencia piden "tapar las 
vergüenzas" y un plan de 

reutilización de los 
espacios.

Levante-EMV - maig 2007 

Natzaret reivindica más 
servicios.

Levante-EMV - set. 2009 

Vecinos de Nazaret 
denuncian que el circuito 

les incomunica.

Levante-EMV - febr. 2009 

Los vecinos de Natzaret 
fuerzan a Novo a actuar 

contra el caos circulatorio 
vinculado a la F1.

Levante-EMV - maig 2009 

El tranvía a Natzaret se 
aplaza a 2012.

Levante-EMV - febr. 2010

Natzaret pide al puerto un 
parque de desembocadura 

limpio y navegable.

Las Provincias - nov. 2007 

Una montaña de tierra de 
las obras del circuito 

tapona parte del cauce en 
plena época de lluvias. 

Levante-EMV - juliol 2009 

Los vecinos de Natzaret 
reclaman a Barberá que 
aclare el uso del antiguo 
balneario tras esperar 23 
años la rehabilitación del 

edificio. 
Levante-EMV - des. 2008 

Natzaret tiene 146 farolas 
apagadas más de un año 

tras el robo de cable.

Las Provincias - set. 2008 

La estación de Natzaret 
desaparece.

2012 - El 24 de juny se 
celebra l’última carrera de 

Formula 1 a València.

2017 - S’anuncia la creació 
del Parc de Desembocadura 

del Túria, el que suposarà 
l’enderrocament del mur que 
aïlla el barri de Natzaret del 

port.

28 d’abril de 2018 - 
Els i les artistes del 

projecte 4ïllats. Fronteres 
construïdes i territori 

desplaçat intervenen el 
mur de Natzaret.

Levante-EMV - nov. 2013

La pasarela de la F1 que 
costó dos millones sólo se 

ha usado 15 días en 5 años


