Ple de maig del Consell Valencià de Cultura
Aprovats diversos informes sobre el patrimoni cultural
Seu del Consell Valencià de Cultura. València, 27 de maig.- En el Ple
ordinari del mes de maig es presentaven a la consideració dels membres,
entre altres qüestions, dos informes preceptius per a la declaració de Bé
d’Interés Cultural Immaterial (BIC). En concret, un sobre les Danses de
Bocairent i un altre sobre la Mojiganga de Titaguas. Els dos s’han aprovat
per unanimitat pels valors específics d’estes representacions, però, com s’ha
recordat en el transcurs de la sessió, la institució treballa al voltant de
diversos aspectes problemàtics del concepte d’immaterialitat aplicat als béns
culturals que, en el futur, ajudaran a aclarir esta figura de protecció.
També s’ha aprovat per unanimitat un Informe sobre el Pla Especial de
Protecció de Ciutat Vella que ja s’havia debatut i tancat en la comissió
corresponent però que no havia arribat a una sessió de Ple. En els antecedents
del document se cita l’informe que el CVC va aprovar l’any 2014 titulat
Sobre el Pla Especial de Protecció dels Entorns dels BIC de València, que
ja establia unes consideracions al respecte que són en part la base del
document presentat el dia de hui.
S’ha plantejat igualment als consellers un altre informe sobre patrimoni, este
per a la consideració de BIC amb categoria de Lloc Històric de la finca del
Poblet, al terme de Petrer. El Consell ja fa aprovar fa just cinc anys, l’any
2014, una Declaració al respecte. Este lloc va ser des del febrer de 1939 fins
al 6 de març la seu del Govern de la República, on se celebraren els últims
dos Consells de Ministres i des d’on van abandonar el territori espanyol els
últims polítics i militars del govern. Este informe també s’ha aprovat per
unanimitat.
Al Ple també ha arribat l’Informe sobre la contaminació atmosfèrica a la
ciutat de València, elaborat en part gràcies a les compareixences del

professor Baldasano, premi Jaume I, i de Pilar Soriano, regidora de Medi
Ambient de l’Ajuntament de València, en què, en les conclusions, es mostra
a favor de l’actualització del conveni vigent des del 2003 sobre la qüestió
entre l’ajuntament i la Generalitat.
L’últim informe presentat en el Ple de hui tractava de la situació dels arxius
històrics de la província de Castelló. Fa poc el Consell havia aprovat el que
estudiava l’estat d’estos arxius a la província d’Alacant. El de Castelló s’ha
elaborat amb un mètode semblant i seguint les mateixes pautes del primer.
També l’han aprovat de manera unànime.
Per acabar, el Ple del Consell ha aprovat la Declaració sobre el
despoblament al medi rural, que es fa ressò de la gravetat d’este problema i
fa una crida a tots els representants socials i institucionals per tal que
l’aborden amb un pla de xoc realista i amb el finançament necessari, i de tal
manera que puga portar a un Pacte d’Estat contra el despoblament rural,
consensuat i amb suport unànime.
Tots estos informes i documents estan a disposició general en cvc.gva.es, la
web de la institució.

