PLE DEL CONSELL VALENCIÀ DE CULTURA DE 25 DE
SETEMBRE DE 2017
Una Declaració sobre els Refugiats i dos informes aprovats
Palau de Forcalló. València, 25 de setembre. A les 10,30h del matí ha
començat el Ple del Consell Valencià de Cultura del mes de setembre amb la
presència dels consellers de la institució i presidit per Santiago Grisolía.
En l’ordre del dia hi havia una Declaració sobre els refugiats al Mediterrani
que ha llegit el president i que s’ha aprovat per unanimitat. El Consell mostra
la seua preocupació pel tema, invoca la Convenció de l’Estatut dels Refugiats
de l’ONU, i insta països, societats i institucions a vetlar pels drets dels
desplaçats i refugiats.
També dos informes se sotmetien a aprovació, i tots dos s’han aprovat. El
primer era favorable a la declaració de Bé d’Interés Cultural amb categoria
de zona arqueològica del santuari i les termes romanes de Mura, a Llíria. En
les conclusions, el Consell anima a culminar certes obres que quedaven
pendents de la primera fase del projecte d’intervenció, com ara la finalització
del centre d’interpretació i la col·locació de passarel·les en la part excavada.
També es presentava un informe sobre unes pintures de Vicente López, el
valencià que va ser pintor de cambra de Carles IV i de Ferran VII, que hi ha
a l’església del monestir de les Saleses d’Oriola. En total són sis llenços
elaborats entre els anys 1828 i 1831 que el Consell considera que no tenen
el grau de coneixement ni la difusió que es mereixen per la seua qualitat.
Per acabar, com és habitual en les sessions plenàries, els presidents o
secretaris de les comissions de treball han informat a la resta de les activitats
de cada una d’elles, tant les que ja estan concretades com les previstes en un
futur immediat.
Tot seguit, ha començat l’acte de concessió de la Medalla del Consell a Adela
Cortina, la catedràtica d’Ètica i Filosofia Política de la Universitat de
València, al qual han acudit els consellers una vegada finalitzat el Ple.

