
BAN DE DEROGACIÓ DE LA PROHIBICIÓ EL 14 DE JUNY DE 1.991 

  

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA 

  

CLEMENTINA RÓDENAS VILLENA 

  

FA SABER: 

  

Que hui fa sis-cents anys que el Consell de la Ciutat prohibí jugar a la pilota arruladiça dins dels 

murs de Valencia. Prohibició que no fou atesa pels ciutadans perquè aquest noble esport havia 

arrelat amb força als seus costums. Uns anys mes tard, les autoritats municipals feren un altre 

pregó on reiteraven la prohibició. 

  

A València, una Ciutat cada vegada mes Iliure, sense murs que l’envolten, no hi cal prohibicions 

arbitràries. El joc de la pilota, les corregudes de joies, el tir i l'arrossegament..., esports que 

conformen la cultura del nostre poble, mai no poden ésser motiu de càstic o de repressió. 

  

El nostre esport no es bestial, ni rústec o orat, ans mes be, n’és bell i elàstic, i amb maneres i 

costums de Cavallers, car així son anomenats els qui el presencien. 

  

Els tradicionals jocs valencians, tot i ésser entroncats amb les antigues cultures mediterrànies, 

expressen l’arrel i l'essència de la nostra cultura nodrida per la terra i la llum pròpies de la nostra 

geografia. 

  

Que el joc de la pilota es convertisca en festa com a exponent de la nostra tradició, i per això cal 

impulsar aquest joc, en totes les seues variants i pertot arreu, des deis col·legis fins a la universitat, 

des de les associacions esportives i juvenils fins ais barris de la Ciutat. 

  

En el meu ànim, com a dona valenciana i alcaldessa, assumisc el deure que allà on es practique 

l’esport puga també jugar-se a la pilota, en totes les nostres pròpies modalitats: al carrer i al 

trinquet, a llargues i al rebot, a escala i corda, al raspall i a la galotxa. 

  

Ensems volem manifestar i així ho fem, com acceptant i recolzant la petició feta per la Federació de 

Pilota Valenciana, cada dia 14 de juny de cada any, serà declarat "Dia de la Pilota 

Valenciana" inclús dins els murs de la Ciutat. 

  

També ens fem ressò de l'esmentada petició, i la transmetem a la resta de Consells Ciutadans de 

les terres valencianes, i a la mateixa Generalitat, per tal que l’acceptació generalitzada del 14 de 

juny com a "Dia de la Pilota Valenciana", faça que tots els valencians siguen un dia a l’any, si més 

no, Comunitat de gents ajustades e vivents sota les nostres lleis e costums, per obra i gràcia de la 

nostra Pilota Valenciana. 

  

VulI manifestar públicament amb aquest Ban, com ningú no podrà ésser privat del dret de jugar i 

fruir del Joc de Pilota als carrers de Ciutat, restant així per sempre derogada la Privació que Los 

honrats justícies jurats e prohòmes Consellers de la Ciutat de Valencia feren el dia 14 de juny de 

1391, de la Llibertat de jugar a "Pilota arruladiça", hui dita "Pilota Valenciana", dins del terme i 

límits de la Ciutat. 



  

L’intimem i notifiquem a tots en general les dites coses per tal que ningú per ignorància puga 

excusar-se d’elles. 

  

València, 14 de juny de 1.991 

L’Alcaldessa, 

Clementina Ródenas Villena 

  

El Secretari, 

Rafael A. Arnaz Delgado 


