
 

 

Ple de febrer del Consell Valencià de Cultura 
 
Palau de Forcalló. València, 22 de febrer de 2021.- En la sessió plenària de 

hui, telemàtica, el Consell Valencià de Cultura ha debatut diversos informes 

fruit del treball de les seues comissions informatives. 

 

El primer en l’ordre del dia era el titulat Sobre la protecció de l’Escola 

Universitària d’Enginyeria Agrícola de València. S’ha elaborat a demanda 

de sengles peticions dels grups municipals Popular i de Ciudadanos de 

l’Ajuntament de València, sobre la valoració patrimonial de les naus 

posteriors de l’antiga Escola d’Agrònoms de València, i l’impacte de les 

obres d’acord amb la legislació de protecció vigent. 

 

En les conclusions s’explica que este conjunt, construït entre 1962 i 1967, ja 

va patir alteracions greus des que es va finalitzar. Estes alteracions 

comportaren la pèrdua de bona part de la seua traça, el joc de volums i masses 

i els perfils urbans, sobretot a partir de la instal·lació de la Facultat de 

Psicologia de la Universitat de València. També s’indica que ni en el PGOU 

de 1988 ni en la modificació d’este de 2006 no es va incloure cap nivell de 

protecció sobre les naus posteriors del conjunt. L’informe s’ha aprovat per 

majoria, i s’ha presentat un vot particular que ha rebut l’adhesió d’alguns 

dels membres. 

 

En la sessió plenària també s’han estudiat dos informes per a declaracions de 

BIC. El primer, per al jaciment de la Picola, a Santa Pola, amb categoria de 

Zona Arqueològica. És un jaciment ibèric i romà el nucli del qual es troba 

ara en plena zona urbana, a uns 570 metres de la mar. Al seu moment va ser 

un empori comercial i militar i, més tard, una part del Portus Illicitanus. 

L’informe, favorable a la declaració de BIC, s’ha aprovat per unanimitat. 

 

També ha sigut este el cas de l’informe sobre els assuts de Mutxamel i Sant 

Joan, en el terme de Mutxamel. Són construccions dels segles XVI i XVII 

que tenen una gran importància com a patrimoni hidrològic, ara revaloritzat 

a través de la ruta Camins de l’aigua, de 10 km., que recorre el riu Montnegre 



i els assuts. L’informe, favorable a la declaració de BIC, també s’ha aprovat 

per unanimitat. 

 

Per acabar, el Ple ha debatut l’informe La pobresa infantil i la incidència de 

la covid-19, que inclou unes acotacions sobre el concepte de pobresa i les 

maneres de mesurar-lo, també sobre el concepte d’exclusió, i una sèrie de 

valoracions i previsions a partir de la realitat de la crisi de la covid-19. En 

les recomanacions s’advoca per l’acceleració de reformes estructurals per a 

combatre la pobresa infantil, per l’adopció de mesures protectores per a les 

famílies amb fills menors en situació d’exclusió, contra les bretxes 

educatives, i per una coordinació de les mesures de protecció social amb les 

d’ocupació. L’informe s’ha aprovat per majoria. 

 

Estos documents podran consultar-se a partir de demà en la web de la 

institució, cvc.gva.es 


