Últim ple del Consell Valencià de Cultura ixent
Amb l’aprovació dels informes pendents i el comiat dels
consellers

Palau de Forcalló, València 9 de juny.- La renovació dels consellers de la
màxima institució consultiva ha arribat en este mes de juliol, quan
tradicionalment, a final de mes, se celebra l’últim Ple del Consell abans de
les vacances d’estiu. Per això ha calgut avançar les dates previstes per tancar
els últims assumptes pendents d’este mandat, que no eren pocs i sí molt
diversos.
Entre els informes presentats n’hi havia una sèrie de preceptius per a les
declaracions de BIC que, pel fet de tindre uns terminis estrictes, calia aprovar
o desestimar en este mes de juliol. Per exemple, el que ha de servir per a la
declaració de Bé Interés Cultural Immaterial de les Danses de Guadassuar, o
el que cal per a declarar, també com a BIC Immaterial, l’Escaldà de la pansa.
També pendent d’aprovació es presentava l’informe per a declarar BIC, en
este cas BIC Moble, 70 campanes gòtiques valencianes. Tots tres s’han
aprovat per unanimitat.
Sense tanta urgència administrativa estaven damunt la taula dos informes
sobre qüestions musicals: un informe sobre la influència del jazz en les
músiques populars modernes i tradicionals, i un altre sobre la música de
cambra a València. El primer es fa ressò de l’extraordinari creixement d’este
estil musical al nostre territori en les últimes dècades i exposa unes propostes
per a consolidar-lo i expandir-lo encara més. El segon, al contrari, descriu la
poca presència de la música de cambra entre nosaltres, i dóna unes quantes
idees per a revertir la situació en la mesura del possible. Els consellers han
aprovat l’informe sobre jazz, però han deixat a la consideració del nou
Consell la valoració del document sobre la música de cambra.

El Ple havia de valorar un informe sobre l’1% cultural estatal i autonòmic.
L’objectiu del document és aclarir, una vegada més, que este tant per cent
cultural no és una partida dels pressupostos ordinaris de la Generalitat (ni
tampoc del Govern central), sinó l’1% dels contractes d’obres públiques
(Capítol VI dels pressupostos): que s’han de destinar, per llei, a la
conservació del patrimoni històric i cultural i al foment de l’activitat artística.
El Consell ha manifestat reiteradament la importància d’esta qüestió, i ara
ofereix a les autoritats interessades la seua col·laboració assessora.
També es presentava a l’aprovació del Ple la Declaració sobre residus
alimentaris, en què el Consell mostra la seua preocupació pels problemes
diversos que creen els abocaments, els plàstics, i els plans de residus i
reciclatge a què obliga la Unió Europea. El CVC insisteix en la necessitat
d’un compromís per a la gestió intel·ligent dels residus amb l’objectiu del
reciclatge. Tots dos documents han quedat aprovats.
Els consellers ixents han pronunciat, al final de la sessió, paraules sentides
de comiat després d’estos anys de mandat. I han desitjat, als consellers que
continuen i als que vindran, èxit en els treballs que hauran d’afrontar com a
membres de la màxima institució assessora valenciana en matèria cultural.
Els informes i documents aprovats estaran a disposició dels ciutadans, com
és habitual, en la web del Consell Valencià de Cultura.

