El CVC es reuneix en sessió plenària
Seu del Consell Valencià de Cultura. València, 22 de juny de 2020.- L’ordre
del dia de la segona sessió plenària telemàtica del CVC el componien, entre
altres assumptes, diversos informes i documents que venien de mesos
anteriors i que encara no s’havien pogut debatre pels canvis que l’estat
d’alarma va comportar en el treball de la institució i que va obligar a
posposar-ne la presentació formal.
I n’hi havia d’importants. Per exemple, l’Informe sobre la Cultura como
elemento de progreso en la Vega Baja, en el qual ha treballat un grup de
consellers des de novembre passat. El Consell va decidir aleshores que calia
donar una resposta útil, no retòrica, des del món de la cultura, a la difícil
situació en què es va trobar el Baix Segura després de l’última DANA que
va fer tant de mal en la comarca. El grup, a banda de les seues trobades
internes de treball, va organitzar diverses reunions en ajuntaments de la zona,
cada una amb un focus diferent.
L’informe final s’ha presentat hui, debatut i aprovat. És un treball dens,
exhaustiu, que culmina en una sèrie de propostes entre les quals destaquen:
la sol·licitud de declaració en la comarca d’un Parc Cultural del Patrimoni,
la creació d’un Centre Europeu d’Investigació per a la Gestió Sostenible de
l’Aigua, la rehabilitació d’una sèrie d’edificis d’incalculable valor històric i
una major col·laboració amb les organitzacions empresarials de la zona. En
total, són 19 recomanacions plenes de contingut que, si es dugueren a terme,
podrien significar un abans i un després per a la comarca.
El CVC s’ha volgut pronunciar sobre el difícil moment que travessa el món
de la cultura en estos moments a través de la Declaració del Consell Valencià
de Cultura davant la pandèmia de la COVID19.
Més assumptes han ocupat l’atenció dels consellers: s’ha debatut un informe
sobre les Vil·les de les Arenes del Cabanyal de València, aprovat per

unanimitat. Un altre sobre el cinema Metropol de València, igualment amb
l’aprovació unànime, i un de titulat La participació de les dones en les festes,
amb la mateixa consideració.
També s’han debatut en la sessió el Memorándum sobre la incidència de la
Xyella fastidiosa en la Comunidad Valenciana, que ha ocupat moltes
sessions de treball dels consellers que s’hi han dedicat i que han comptat amb
l’ajuda de diversos experts en la matèria. S’ha aprovat amb una abstenció. I
un informe sobre la modificació parcial del decret 199 de 2011, que
reconeixia la Cavalcada dels Reis Mags d’Alcoi com a BIC Immaterial,
aprovat de manera unànime.
Tots estos documents estaran a disposició general, molt prompte, en el web
del CVC: www.cvc@gva.es

