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Antecedents 

Amb data 18 de gener té entrada en el registre del Consell Valencià de Cultura un escrit del 

regidor de Patrimoni, Turisme i Festes de la Font d’En Carròs,  en el qual es destaquen les 

característiques de la localitat, els seus antecedents històrics, i  el patrimoni cultural existent,  

i es demana que el Consell Valencià de Cultura informe en sentit favorable a la declaració del 

poble antic com a bé d´ interès cultural (BIC), i de les potencialitats de les festes de la “Badà” 

i la “ Cordà” com a béns de rellevància local (BRL). El peticionari acompanya la seua petició 

amb diversa documentació. 

 

S’ha donat trasllat de la petició a la Comissió de Llegat per a la redacció de l’informe 

corresponent. 

 

Amb data 11 de març de 2010 els consellers Ricardo Bellveser i Vicent Álvarez visiten el 

municipi, on són rebuts pel regidor peticionari i per l’alcalde, i fan un recorregut pel poble antic 

i per altres llocs de valor patrimonial de la localitat. 

 

Els valors patrimonials dels béns a considerar 

 

La Font d’En Carròs, municipi conquistat per Jaume I en 1240, està situat en un lloc estratègic 

important, i té un nucli emmurallat del qual el municipi n’ha adquirit la part que es conserva, 

de més de 100 metres. 

 

En l’actualitat, el nucli antic conserva la trama i la tipologia de la vila, amb pendents, desnivells 

i carrerons característics d’un conjunt històric. Dins del conjunt cal destacar l’església de Sant 

Antoni Màrtir, situada en la part més alta de la vila i que ocupa l’espai de l’antiga mesquita, 

amb arcs gòtics,  ornaments i peces d’orfebreria; l’antic ajuntament i almodí, del segle XIV, en 

fase de restauració; un nombre apreciable de plafons ceràmics, el conjunt emmurallat del 

Portal i el Refallí, diversos pous, i cases amb un tipologia popular pròpia de la zona dels segles 

XVIII i XIX. 
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El poble antic visitat ha estat objecte d’algunes actuacions de condicionament que palesen 

l’interés del municipi en la seua valorització, i hi ha diversos projectes per a l’execució dels 

quals s’estan fent gestions amb les institucions públiques, especialment per a aconseguir 

finançament. Com s’ha assenyalat, una part de la muralla ha estat adquirida per permuta, i 

pot ser recuperada per a ús general de la població.  

 

Cal esmentar que les vistes des del poble antic s’estenen per quasi tota la comarca de la Safor, 

i també l’existència d’altres elements patrimonials i històrics rellevants, com és el cas del 

castell del Rebollet, testimoni de la conquesta cristiana, actualment de  quatre propietaris que 

el tenen abandonat, i que seria recomanable recuperar. Al castell, situat a 1.600 metres del 

poble, s’accedix des del casc antic per un camí o sender que podria convertir-se en una ruta 

turística. 

 

Per tot el que hem dit, el conjunt visitat presenta els elements previstos en l’article 26 de la 

Llei de patrimoni cultural valencià, ja que és un conjunt de béns delimitable i amb entitat 

pròpia, producte d’una història que partix de la conquesta, amb testimonis de diverses 

èpoques. 

 

Hi ha dos apectes més a considerar en la sol.licitut municipal: 

 

Per un lloc els que fan referència a  la Badà, una festa local amb caracteristiques de romeria, 

que recorda uns fets portagonitzats per veïns de la Font fa noranta anys i que es repetix sense 

altres al·lusions culturals diferents a les pròpies de la diversió. 

 

I per un altre la Cordà, que no hi presenta singularitat especial respecte a la resta de cordades 

que hi ha al nostre territori, si bé els informants  sotasignats del present informe no hem 

tingut l’oportunitat de veure-la i en parlem únicament per les referències rebudes i les diverses 

il·lustracions fotogràfiques vistes. 

 

Conclusions 

Primera.- El Consell Valencià de Cultura  valora positivament l’interés de la Corporació 

Municipal de la Font d’En Carròs per recuperar i conservar el seu patrimoni cultural, tant 

material com immaterial. 

 

Segona.- El poble antic de la Font d’En Carròs, format per l’antiga vila existent dins del recinte 

emmurallat, presenta elements propis per a ser declarat conjunt històric, i per tant es 

recomana la incoació del corresponent expedient per a la seua declaració com a tal. 
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Tercera.- Pel que fa a les festes de la Badà i la Cordà, es considera que totes dos són mostres 

de la creativitat popular, per la qual cosa, considerant que el municipi té competències per a la 

seua declaració com a béns de rellevància local, tal com es preveu en la Llei de patrimoni 

cultural valencià, article 46 i següents, l’Ajuntament està capacitat per a adoptar els acords 

corresponents. 

 

Aquest informe es traslladarà a l’Ajuntament de la Font d’En Carròs, a la Conselleria de Cultura 

i a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. 

 

 


