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Una vegada més, el Consell Valencià de Cultura torna a la ciutat històrica i patrimonial de 

Sagunt, en esta ocasió per a celebrar una sessió del seu òrgan màxim, el Ple.   

El CVC vol reafirmar, amb la presència col·legiada dels seus membres, el valor cultural del 

conjunt dels béns patrimonials de Sagunt, tant per la seua vinculació a la memòria de la 

civilització occidental com per la seua riquesa intrínseca.   

Així ho vam fer constar en una ponència de gener de 2001, en la qual evidenciàvem la 

complexitat del conjunt monumental, depòsit cultural que comprén des de la cultura ibèrica 

fins al procés de desindustrialització, i que s’estén des del Castell al Port Vell, amb la Via 

Augusta, el pont romà, el poblat medieval, el Camí Vell de la Mar, les restes de la indústria 

siderúrgica, etc. Elements imprescindibles de la nostra memòria històrica.   

En aquell informe, el CVC va sol·licitar que totes les administracions públiques, des del Govern 

espanyol a la Generalitat Valenciana i les institucions implicades, prengueren mesures per a 

garantir la conservació i la difusió d’este complex monumental, elaborant un pla de treball per 

a solucionar les deficiències, el deteriorament i la falta d’aprofitament cultural.  

Hui, en maig del 2016, ens congratulem de l’aprovació per unanimitat de les Corts Valencianes 

de la Declaració de Capital Valenciana de la Romanització per a Sagunt. Es tracta, com saben, 

d’una iniciativa que va partir de persones rellevants del món cultural i patrimonial, associacions 

saguntines, col·lectius culturals, i del mateix ajuntament com a representant de la ciutadania 

de Sagunt. Una iniciativa que va comptar des del principi amb el suport del Consell Valencià de 

Cultura, i que hui ratifica i a la qual s’adherixen el conjunt dels membres del seu Ple.  

Considerant la unanimitat institucional i social reunida entorn del patrimoni saguntí, i el seu 

valor incalculable, este Consell Valencià de Cultura sol·licita la declaració de Segell de 

Patrimoni Europeu per al conjunt monumental de la ciutat de Sagunt.  

El Segell de Patrimoni Europeu és una iniciativa de la Unió Europea que té com a objectiu 

relacionar el patrimoni amb el desenrotllament sostenible de les regions, i difondre el 

coneixement de la riquesa que suposa la diversitat per a les generacions futures.  
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Poden optar al Segell de Patrimoni Europeu els monuments, els llocs arqueològics, 

subaquàtics, naturals, industrials o urbans, els llocs de memòria, els paisatges culturals, el 

patrimoni contemporani o el patrimoni immaterial, associats a un lloc, que hagen exercit un 

paper fonamental en la història d’Europa, de la integració europea o de la Unió.  

El Segell de Patrimoni Europeu s’atorga tenint en compte els tres criteris següents: un valor 

europeu simbòlic, un projecte que promoga la dimensió europea, i un pla de treball definit.  

Considerem que la llarguíssima història de Sagunt, l’antiga Arse, que va exercir un gran paper 

com a escala en la ruta comercial que enllaçava la costa meridional de la Gàl·lia amb la costa 

septentrional d’Ibèria, on hi havia poblacions fundades per colons grecs, i el seu passat com a 

punt d’encontre de variades cultures, la seua importància en la història europea i el seu 

valuosíssim conjunt històric industrial són mèrits suficients per a optar al guardó.  

Espanya té només quatre Segells Patrimonials: el Cap Finisterre, el Monestir de Yuste, l’Arxiu 

de la Corona d’Aragó i la Residsncia de Estudiantes de Madrid. 

CONCLUSIÓ: 

Considerant el gran valor patrimonial de la ciutat de Sagunt i la seua llarguíssima història, i 

vista l’actual unanimitat institucional i social reunida entorn de la Declaració de la Capital 

Valenciana de la Romanització, este Consell Valencià de Cultura proposa al Govern valencià 

que pose en marxa els tràmits per a sol·licitar que s’atorgue al conjunt monumental de Sagunt 

el Segell de Patrimoni Europeu. 

  

 

 

 


