
 

El Puig es una població de 9.000 habitants, situada en la comarca de l’Horta Nord, a 18 

km de Valencia i 10 de Sagunt. Situada en una posició estratègica entre dos places 

fortes, prop de la mar i amb les úniques elevacions existents en tota la comarca. El 

Puig ocupa pels esdeveniments històrics, un lloc molt important en la història de la 

ciutat i Regne de València. 

Pag.web ajuntament: http://www.elpuig.es/ 

Organitza: “A Peu Pla-Godella” 

Col.labora: Regidoria de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Godella 

Activitat organitzada amb motiu de la Setmana de la mobilitat i el dia sense cotxe. 

 

http://www.elpuig.es/


ERMITA DE EL PUIG 

Construïda en 1631 per a commemorar la 

batalla del Puig i per honrar la figura 
llegendària de Sant Jordi. Segons la llegenda, 

Sant Jordi s’aparegué a l’exèrcit cristià i va 
ajudar decisivament al seu triomf en la batalla. 

L’Ermita és un petit edifici de planta cuadrada, 

rematat per una cúpula octogonal i decorat al 
seu interior amb pintures i mosaics. Està 
rodejat d’un frondós jardí i va ser restaurant a 

principis del segle XX. Es propietat de 
l’Ajuntament de Valencia i cada any se 

celebren actes commemoratius de l’entrada del 
Rei Jaume I a València (9 d’Octubre) i de 
l’Aplec del Puig (darrer diumenge d’Octubre).  

MONESTIR DE EL PUIG  

Segons la tradició en 

1237 el pare mercedari 

Sant Pere Nolasc, va 

trobar una imatge de la Mare de Deu, amagada sota una campana, mentre 

les tropes catalonoaragoneses preparaven la conquesta de València. 

Sobre aquest lloc s’alçà un santuari d’estil gòtic iniciat en 1237 i acabat en 1240. La 

Mare de Deu del Puig era patrona de València i del seu Regne. A partir del 1300 i 

també als segles XVI al XVIII, es varen fer diverses reformes i ampliacions. L’església 

actual és de tres naus, amb capelles laterals i cor. En 1781 Vergara va pintar els 

frescos del Camarí de la Verge. 

La construcció del monestir renaixentista es va 

iniciar en 1588 en estil herrerià. Un gran edifici 

de pedra de rodeno i rajoleria, amb 4 pavellons 

que rodegen un pati central. Fou abandonat 

durant la desamortització i convertit en presó 

després la guerra civil. En 1948 va ser tornat a 

l’ordre dels mercedaris. En 1969 va ser declarat 

monument históric-artístic Nacional. Actualment 

alberga el museu de la impremta i de les Arts 

Gràfiques. 



LA MUNTANYA DE LA PATÀ I EL CASTELL 

La muntanya denominada hui de la Patà, era coneguda 

antigament com “pòdium”, “Jubayla” o “Cebolla” i va ser 

ocupada durant època ibèrica, romana i àrab. 

En el segle XIII existia ací un castell, que va ser 

abandonat pels àrabs que es retiraren a València per 

preparar la defensa de la ciutat. Refet per Jaume I en 

1237 al ocupar la plaça i fortificar-la per emprendre la 

campanya de València. Solament es conserven unes 

poques restes, molt deteriorades, de les muralles, torres i 

aljubs que formaren el conjunt defensiu. 

També existeixen 

en la muntanya, restes del sistema defensiu de 

la ciutat de València, construït pels republicans 

en 1238 durant la guerra civil espanyola. Forma 

part del conjunt El Puig-Els Carasols de 26 km 

de longitud i constituït per: búnkers, trinxeres, 

nius de metralladora, túnels, llocs de 

comandament i altres fortificacions.  

CARTOIXA ARA CRISTI 

Fundada en 1585 per mecenatge privat i construïda durant els segles 

s-XVI al XVII.  

Està formada per un conjunt d’edificis articulats al voltant d’un gran 

claustre central: la porteria, l’església, torre defensiva, la sagristia, la 

capella de San Bruno, el locutori, la Sala Capitular, el Refectori, etc. També es 

conserven algunes de les cel·les dels monjos i la capella mortuòria. Hi ha dos claustres 

menors i està rodejat d’horts, que eren treballats pels monjos i els servents. Tot el 

conjunt es tancat per una tanca exterior que aïlla l’edifici. 

Amb la desamortització es va perdre part del claustre, algun edifici, els mobles i el  

patrimoni artístic i bibliogràfic, així com bells exemples de taulelleria valenciana. 

Pertanyia  a l’ordre dels monjos cartoixans, depenent de la Cartoixa de PortaCoeli i 

actualment alberga una instal·lació hotelera. 

 



LA BATALLA DE EL PUIG I LA CONQUESTA DE 

VALÈNCIA 

Després de la conquesta de Mallorca, Jaume I 

centrà els seus esforços en la conquesta de la 

“Balansiya” islàmica. 

Les Corts catalanoaragoneses reunides en Montsó 

(1236) li donaren el suport necessari. El Papa 

atorga una Bulla en 1237 per declarant-lo “croada”. L’exèrcit concentrat en Terol baixà 

seguint el curs del Palància i conquistant la Vall d’Uixó, Nules i Almenara. Entraren en 

l’horta de València i ocuparen les places de Bètera, Paterna, Montcada i el Puig de 

Cebolla (Juny 1237). El rei va tornar a Lleida i va deixar a son oncle Bernat Guillem 

d’Entença amb una guarnició de cent cavallers i uns centenars de peons per refer el 

castell i guardar la plaça. Un camí facilitava la comunicació amb el mar i 

l’aprovisionament  de queviures. 

El rei de Valencia Zayyan ibn Mardanix, reuní 

un gran exercit de 600 cavallers i 11.000 peons, 

que va partir de la ciutat i va atacar El Puig el 

15 d’Agost de 1237. Els dos exercits 

s’enfrontaren al migdia i els cristians 

aconseguiren una gran victòria, encara que el 

comandament cristià Bernat Guillem 

d’Entença va morir a conseqüència de les 

ferides de la batalla.  

Els musulmans es replegaren a la plaça forta de Balansiya i els cristians multiplicaren 

les incursions sobre els pobles de l’horta. Jaume I va tornar apressuradament al Puig, 

davant la intenció dels nobles d’abandonar una posició tan avançada i escassament 

fortificada. En Gener de 1238 el Rei Jaume I hagué de tornar i comprometre’s 

personalment en la conquesta, feu donació de les terres a conquerir i va rebutjar un 

pacte secret amb el rei de València que volia cedir-li les terres i els castells al nord del 

riu Guadalaviar i un tribut anual, a canvi de la retirada de l’exèrcit cristià.  

En Abril de 1238 l’exèrcit cristià ocupà el Grau i s’instal·là en 

Russafa per preparar el setge de la ciutat. En Agost una flota 

enviada pel rei de Tunísia, arribà a la costa però no gosa 

desembarcar vista la superioritat numèrica dels cristians. Sense 

possibilitat d’ajuda exterior, en Setembre començaren les converses 

per lliurar la plaça. El 22 de Setembre de 1238 es signaren les 

capitulacions. El 28 de Setembre els moros hissaren la senyera 

(Penó de la Conquesta) en una torre de la muralla i el 9 d’Octubre 

Jaume I va entrar en la ciutat de València. 

Desprès de la conquesta la ciutat i les terres varen ser repartides entre aquells que 

havien participat en la conquesta, com queda reflectit en el Llibre del Repartiment. 


