
 

Primer Ple de l’any del CVC 

Els consellers han fet el seguiment del treball sobre el Baix 

Segura 

 

Seu del Consell Valencià de Cultura. València, 27 de gener de 2020.- En 

l’ordre del dia del Ple ordinari de gener s’ha portat a la consideració dels 

consellers, entre altres, dos assumptes de caràcter tècnic i pressupostari: 

l’informe econòmic de la institució corresponent al segon semestre de 

l’exercici anterior, i les bases d’execució del règim pressupostari, comptable 

i de la contractació administrativa per a enguany, adaptades a la legislació 

vigent. Totes dues qüestions s’han aprovat de manera unànime. 

Un punt central de la sessió plenària, el que concitava l’interés general, és el 

referit al seguiment de la labor de sis consellers, reunits en un Grup de 

Treball constituït el novembre passat, amb l’encàrrec d’elaborar un ambiciós 

informe sobre la cultura com a element de progrés en el Baix Segura. 

La idea, que va partir del president Santiago Grisolía arran dels greus danys 

que la gota freda havia causat en la zona, s’ha materialitzat ràpidament en 

una sèrie de reunions en la comarca (a Oriola i a Almoradí fins ara, en febrer 

a Torrevieja i en març a Guardamar), a les quals han acudit alcaldes i regidors 

de la Vega, representants de la societat civil, universitats, empresaris i 

sindicats. L’objectiu és donar un fort impuls a la recuperació de la zona per 

mitjà de la cultura entesa en un sentit ampli, des del patrimoni natural i 

cultural, el paisatge, la cultura de l’aigua i l’agricultura sostenible; i per a fer-

ho el Consell ha aconseguit la col·laboració tècnica i desinteressada de 

professionals de gran prestigi que coneixen de primera mà els problemes del 

territori. L’objectiu del Consell Valencià de Cultura és presentar este informe 

en el mes de maig. 

En el Ple també s’ha informat de les pròximes taules redones que organitza 

la institució. El dia 6 de febrer, sobre la llibertat d’expressió en les 

manifestacions artístiques, i el dia 10, en homenatge a la bioquímica 

Margarita Salas, recentment traspassada, per a celebrar el Dia Internacional 



de la Dona i la Xiqueta en la Ciència. Sobre estos actes la institució informarà 

pròximament amb més detall. 

 


