El Consell Valencià de Cultura a Potries, capital
cultural
El CVC anima a estendre la Ruta de l’Aigua a tota la comarca
Potries, 29 d’octubre.- Potries és Capital Cultural Valenciana 2018-19, i
com a tal ha sigut reconeguda per les institucions més diverses, públiques i
privades. Aprofitant l’ocasió, l’ajuntament va convidar el Consell Valencià
de Cultura a celebrar al poble una sessió plenària, i això és el que s’ha
esdevingut hui en la Sala de Baix del consistori, una casa palau del principi
del segle XVII.
Al Ple ordinari del Consell, presidit per Santiago Grisolía, es presentaven
diverses qüestions a la consideració dels membres. La primera, un informe
per a la declaració de Bé d’Interés Cultural Immaterial de la Fira de Tots
Sants de Cocentaina. Les conselleres Pedrós i Vidal han defensat el
document, favorable a esta declaració de BIC, i el Ple l’ha aprovat per
unanimitat.
Es presentava tot seguit un altre informe, ara per a la declaració de Bé
d’Interés Cultural, amb categoria de Lloc Històric, de la Fàbrica de Pisa i
Porcellana de l’Alcora. Han presentat el document els consellers Huguet i
Vizcarro, i també ha rebut la unanimitat del Ple a favor de la declaració.
El punt estrella de la sessió, per la singularitat del moment, duia per títol
Informe sobre el patrimoni hidràulic de Potries, capital cultural
valenciana. Al text se li han adjuntat els diversos informes que el Consell
va elaborar a l’hivern del 2008 sobre els projectes de patrimoni que ja
aleshores volia encetar el poble. En el text es destaca l’esforç de
l’ajuntament per recuperar i ressaltar el seu patrimoni cultural, i la
importància del sistema hidràulic del terme. Este informe ha rebut també
l’aprovació unànime del Plenari.

En acabar el Ple ordinari ha començat l’extraordinari, amb la presència de
l’alcaldessa Assumpta Domínguez, de tota la corporació i dels veïns del
poble. La consellera Frau a llegit en veu alta la Declaració de Potries que
havia aprovat el Ple ordinari uns minuts abans. Tot seguit, l’alcaldessa ha
adreçat als consellers unes paraules, en què ha ressaltat la línia de
continuïtat del treball del consistori a través dels anys i dels diversos
governs municipals. L’alcaldessa ha demanat “reeditar una nova
Concòrdia” per a segellar les accions de defensa del patrimoni de l’aigua de
la Safor.
El president Grisolía ha contestat les paraules de l’alcaldessa recordant les
diverses iniciatives sobre el patrimoni cultural de Potries de les quals es va
ocupar el Consell Valencià de Cultura d’ara fa una dècada, i els fruits que
comencen a donar ara. Per això, el president ha encoratjat l’ajuntament a
perseverar en l’esforç i, amb l’experiència guanyada i aprofitant la
capitalitat cultural, arrossegar altres pobles de la comarca i les institucions
a ampliar la Ruta de l’Aigua de Potries a tota la Safor, de tal manera que
“s’atraga el turisme de qualitat com una nova font de riquesa i
coneixement”.
Acabat el Ple extraordinari, els consellers, acompanyats dels membres de la
corporació municipal, han pogut visitar la Cassoleria d’Àngel Domínguez,
restaurada i oberta al públic en el mes de maig d’enguany, que fa les
funcions de museu etnològic i és una poderosa mostra de l’arquitectura i la
vida del vell Potries, Capital Cultural Valenciana fins a la primavera de
2019.

