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Vicent Tornero Soriano, portaveu del Grup Municipal Reiniciem Canals, presenta per 
a la seua aprovació la següent

MOCIÓ
PER A LA DECLARACIÓ DE BÉNS DE RELLEVÀNCIA LOCAL

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

1. L’article 47 de la convenció sobre la protecció del patrimoni mundial, cultural i natural de la 
Conferència General de l'Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la 
Cultura (UNESCO), en la seua 17a, reunió celebrada a París del 17 d'octubre al 21 de 
novembre de 1972, constatà:  
“Que el patrimoni cultural i el patrimoni natural estan cada vegada més amenaçats de 
destrucció, no solament per les causes tradicionals de deterioració sinó també per l'evolució 
de la vida social i econòmica que les agreuja amb fenòmens d'alteració o de destrucció encara 
més temibles. 

2. L’article 46 de la Constitució Espanyola estableix: “Els poders públics garantiran la 
conservació i promouran l’enriquiment del patrimoni històric, cultural i artístic dels pobles 
d’Espanya i dels béns que ho integren, qualsevol que siga el seu règim jurídic i la seua 
titularitat. La llei penal sancionarà els atemptats contra aquest patrimoni.”  

3. El preàmbul de la Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni 
Cultural Valencià diu “El patrimoni cultural valencià és una de les principals senyes 
d’identitat del poble valencià i el testimoni de la seua contribució a la cultura universal. Els 
béns que l’integren constitueixen un llegat patrimonial d’inapreciable valor, la conservació i 
enriquiment del qual correspon a tots els valencians i, especialment, a les institucions i als 
poders públics que el representen”.   

4. Al Decret 62/2011, de 20 de Maig del Consell, pel qual es regula el procediment de declaració 
i el règim de protecció dels béns de rellevància local, a l’apartat 1-d) de l’article 3 descriu com 
espais etnològics d’interés local: “aquells paratges, construccions o instal·lacions o conjunt 
seus vinculats a la cultura, a les formes de vida tradicionals i a les activitats pròpies i 
representatives del seu àmbit local, comarcal o provincial.” 

5. Per altra banda, l’arqueòleg de l’Ajuntament d’Alacant Juan Carlos Marquez Villora, amb  
pràctica professional pública i privada als camps de la l’Arqueologia, la Història i la Gestió del 
Patrimoni Cultural afirma:   “El Patrimoni Històric és un llegat que permet establir vincles.  
En qualsevol escenari, el patrimoni històric és un llegat que ens vincula amb el passat i ho 
actualitza, ho fa present i tangible. No és passat mort, velles ruïnes, objectes polsosos  o 
vetustes façanes: és història materialitzada. De fet, l'origen llatí del terme, patrimonium (“el 
que ve dels pares”), evoca el valor del patrimoni històric com a vincle i herència: el que hem 
heretat dels nostres avantpassats, la qual cosa ve del passat i es transmet al futur. El nostre 
patrimoni, com a memòria d'experiències passades, relaciona a diferents generacions, com a 



fil conductor entre els quals estaven abans i els que vindran després. D'aqueixes experiències 
prèvies podem aprendre i millorar. I aquesta raó per a conservar i protegir el patrimoni 
històric com a referent i realitat té un valor afegit en la nostra societat actual, que tendeix a 
prevaldre artificialment el nou, transformant-ho en objecte d'usar i tirar; una societat que 
fabrica i consumeix novetats a un ritme trepidant, i que ràpidament converteix l'antic en vell”. 
(PetroBIM,21 d’abril de 2016). 

El nostre poble, la vila de Canals, ha sofert al llarg dels temps una important desfeta del seu patrimoni 
històric i artístic com ha sigut la desaparició del Palau dels Borja, l’església gòtica de la Sang, Teatre 
Espanyol, llavadors públics, etc., ocorreguda en clara contradicció amb normes i criteris culturals com 
els que hem reproduït. Afortunadament també hi ha agut alguns episodis positius: restauració de la 
Torrassa i l’oratori del Palau dels Borja, llavadors públics del Goleró i Aiacor,  i una acceptable 
ordenació de la Plaça Major i barri de Sant Vicent.  

 I encara ens queda un important patrimoni en un greu perill de destrossa i/o desaparició: 
l’arquitectura de l’aigua (llavadors, partidors, aqüeductes/arcadetes, séquies, etc.) i les xemeneies 
industrials que tan bé marquen el nostre perfil urbà i de les que ja s’han destrossat algunes. 

 Per tot l’exposat es proposa al proper Ple de la Corporació que es prenguen els següents: 

ACORDS 

1. Es prenguen les mesures oportunes per protegir els elements, ja declarats Bé de Rellevància 
Local que consten als arxius de la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana. 

2. S’inicien de forma urgent les gestions per declarar Béns de Rellevància Local, atenent les 
directrius que s’estableixen al Decret 62/2011 de 20 de Maig del Consell, pel qual es regula el 
procediment de declaració i el règim de protecció dels béns de relleváncia local, els següents 
elements: 

1. Plafons ceràmics devocionals antics, anteriors a 1939, que no formen part ja del catàleg de 
Béns de Rellevància Local. 

2. Llavadors públics i privats situats a la vora del Riu dels Sants i les séquies de la Vila i 
Ranes en tot el seu recorregut. Així com els partidors del mateix recorregut.  

3. Aqüeductes (coneguts com a arcadetes) de rec.  
4. Xemeneies industrials.  
5. Plafons ceràmics devocionals posteriors a 1939, que no formen part ja del catàleg de Béns 

de Rellevància Local. 
6. Edifici del conegut com Molí de Ferri, al costat del riu Canyoles i integrat dins el conjunt 

de la factoria Rodrigo Sancho, S.A., exemple d’arquitectura industrial antiga. 

3. S’adopten de manera immediata les mesures legals previstes, atenent, entre altres, al que disposa 
el Decret 62/2011 de 20 de Maig del Consell, pel qual es regula el procediment de declaració i el 
règim de protecció dels béns de rellevància local, per tal d’evitar qualsevol destrossa i/o 
desaparició durant el procés de gestió de declaració de Bé de Rellevància Local.   
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4. Demanar les ajudes i/o subvencions adients a les institucions autonòmiques i provincials, així com 
assessorament i suport tècnic. 

Canals, 2 de novembre de 2016. 

Vicent Tornero 
    Portaveu del Grup Municipal Reiniciem Canals






