El CVC, a favor de concedir el BIC
Immaterial al Cabildo de Sax
Com a reconeixement de la tradició medieval del
“consell obert”
Seu del Consell Valencià de Cultura. València, 20 de desembre de 2018.- Al
Palau de Forcalló s’ha celebrat l’últim Ple de l’any del Consell Valencià de
Cultura just abans de les festes de Nadal. En l’ordre del dia destacava la presa
en consideració de dos informes.
El primer s’havia elaborat per a tractar la declaració de Bé d’Interés Cultural
(BIC) Immaterial del Cabildo de Sax, un consell obert, secular i medieval
que se celebra el segon dia de Nadal en el vessant de la penya del castell, a
la vora de l’ermita de San Blas. Es fa davant la imatge del patró, perquè les
portes de l’ermita estan obertes de bat a bat, i es convoca a toc de campana.
El poble ha hagut d’esperar més de hui anys per a obtindre esta mesura de
protecció que atorga la Generalitat a celebracions significatives del
patrimoni. Va ser en juliol del 2010 quan l’ajuntament va presentar, de
manera unànime, la sol·licitud per a obtindre el reconeixement.
El Cabildo és una institució de fa més de cinc segles, única en el territori
valencià. Des de l’edat mitjana reunia els veïns per a votar, a mà alçada,
sobre qüestions polítiques, econòmiques o socials, però a causa de
prohibicions posteriors es va limitar a tractar assumptes relacionats amb les
festes de moros i cristians, i ha pogut perdurar d’esta manera. La primera
documentació escrita sobre el Cabildo es remunta a 1627.
El Ple del Consell ha aprovat per unanimitat l’informe a favor del
reconeixement del Cabildo de Sax com a bé immaterial dels valencians, i ho
ha fet també amb l’Informe sobre la innovació empresarial a la Comunitat

Valenciana, fruit d’un llarg treball sobre la qüestió i de diverses
compareixences d’especialistes i gestors de la universitat i l’empresa. A
l’informe se li adjunta un annex sobre diversos conceptes al voltant del món
de la innovació i l’emprenedoria.
Estos informes estan a disposició pública en la web del Consell Valencià de
Cultura, cvc@gva.es

