NOTA DE PREMSA DEL PLE DEL CONSELL VALENCIÀ DE
CULTURA A PEDREGUER

Pedreguer, Marina Alta, 27 de febrer.Este matí s’ha celebrat a Pedreguer el
ple del Consell Valencià de Cultura del mes de febrer. L’ajuntament havia
cursat la invitació per la celebració, enguany, del tercer centenari del
naixement d’Antoni Gilabert, un dels arquitectes valencians importants,
precisament fill de Pedreguer.
Entre els assumptes més importants que havia de tractar el ple ordinari
estava l’informe preceptiu per a la declaració de Bé d’Interés Cultural, ara
amb categoria de monument, de l’església de Santa Magdalena de
Vilafranca. L’església és un dels millors exemples de l’arquitectura del
Renaixement al nostre territori. L’any 2003 el Consell ja havia sigut
requerit per a declarar-la Bé d’Interés Cultural, però en aquell moment ho
va ser sense una categoria específica.
També s’ha tractat l’informe sobre el Pla d’Acció Territorial de Castelló,
que s’emmarca en les noves línies d’ordenació territorial a què s’ha
compromés el Govern de la Generalitat. El Consell Valencià de Cultura ja
ha tractat en estos mesos anteriors el de l’Horta i el de l’àrea metropolitana
de València, i prompte està previst que ho faça amb el del Litoral i amb els
de les àrees metropolitanes d’Elx i Alacant.
El ple també ha discutit un informe sobre una possible nova Llei de
Patrimoni. L’ara vigent té vora 20 anys, i en alguns aspectes ha quedat
desfasada. Per a esta qüestió totes les comissions en què es reparteix el
treball del Consell han anat fent les seues aportacions, i al final la Comissió
Jurídica n’ha fet un informe consensuat que es farà arribar a la conselleria
competent.
En el ple el Consell Valencià de Cultura ha aprovat l’entrega de la Medalla
del Consell a la Fundació Server i Pérez de Rolser, per la seua labor de

mecenatge a favor de la cultura, l’esport i la ciència. La medalla es lliurarà
pròximament en la seu de Consell del Palau de Forcalló.
Després d’haver-se aprovat estos informes ha començat el ple
extraordinari, amb la presència dels membres de l’ajuntament encapçalats
per l’alcalde, Sergi Ferrús. El president del Consell, Santiago Grisolía, li ha
agraït la invitació a Pedreguer i l’ha felicitat per l’última notícia que ha
protagonitzat l’ajuntament en matèria cultural: la compra d’un immoble per
a fer el museu d’Història i Etnografia.
En acabar el ple, el Consell i els representants de Pedreguer han fet una
visita a l’església de la Santa Creu, en procés de rehabilitació. Una de les
seues capelles està atribuïda, justament, a l’arquitecte Gilabert, a qui
l’ajuntament ha dedicat una exposició retrospectiva.

