El Consell Valencià de Cultura reconeix la Capitalitat
Cultural Valenciana de Gandia
I dóna suport a la Casa dels Escriptors a l’Alqueria del Duc
Palau Ducal, Gandia, 26 de febrer de 2018.- El Consell Valencià de
Cultura havia acceptat la invitació de l’Ajuntament de celebrar una sessió
plenària en la ciutat ducal abans que s’acabara l’any en què la capital de la
Safor ha sigut la primera Capital Cultural Valenciana. Per a l’ocasió,
l’Ajuntament va oferir el Palau Ducal, una joia del gòtic valencià i casa
durant segles de la família Borja, i és ací on s’ha celebrat la reunió plenària.
El Ple Ordinari, obert als convidats i als mitjans de comunicació, havia de
debatre dos informes. El primer, sobre la declaració de Bé d’Interés
Cultural Immaterial a favor de les Danses del Rei Moro d’Agost, s’ha
saldat amb la recomanació que siguen declarades Bé Immaterial de
Rellevància Local (BIRL), que engloba creences, rituals festius i altres
pràctiques cerimonials.
S’ha aprovat un segon informe, Sobre la contaminació al Mediterrani i en
particular la dels plàstics, que venia a continuar el que el CVC ja havia fet
en el 2009 sobre la qüestió, ara òbviament amb dades noves, en particular
sobre la contaminació deguda a les microfibres i als grans creuers que
recalen en les nostres ciutats turístiques.
Després que també s’aprovara la liquidació del pressupost del CVC
corresponent a l’exercici 2017, el Ple ha aprovat el document titulat
Gandia: ciutat literària i la Casa dels Escriptors, en què la institució dóna
suport a la iniciativa de l’ajuntament de la capital de la Safor, avalada per
tots els grups polítics amb representació al consistori, de fer de l’Alqueria
del Duc un espai on els escriptors en qualsevol llengua comunitària puguen
escriure i es fomente l’intercanvi creatiu. Este document s’ha aprovat
també per unanimitat.

El Ple Extraordinari, copresidit per l’alcaldessa de Gandia, Diana Morant,
ha començat amb un discurs del president Grisolía, en què ha glossat la
importància cultural de la ciutat i les iniciatives preses per l’ajuntament.
L’alcaldessa ha correspost amb unes paraules en què ha recordat que
Gandia és “la pàtria dels clàssics”, i ha explicat la futura Ruta Arqueològica
que s’iniciarà en l’Alqueria del Duc i, passant pel castell de Bairén, unirà la
mar, la marjal i la muntanya.
El president Grisolía ha lliurat a l’Ajuntament la Medalla del Consell
Valencià de Cultura, i al seu torn, l’alcaldessa li ha fet entrega d’un
socarrat, una reproducció en rajola amb doble corona del segle XV del
Palau Ducal dels Borja.
Després que el president firmara en el Llibre d’Or de l’Ajuntament, els
presidents de les cinc comissions de la institució han exposat al públic les
activitats en què s’ocupen actualment. Això ha passat just abans del final de
l’acte, que s’ha acabat amb una visita a l’esplèndid Palau dels Borja.

