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CANALS

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

Moció per al reconeixement i posada en valor del nostre patrimoni cultural

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El nostre poble ha tingut i té un important patrimoni històric, artístic i natural. Des de Reiniciem 
Canals sempre hem mostrat el nostre interés en la seua protecció i posada en valor, per això en 
novembre de 2016 vam presentar una moció per a la protecció d’aquest patrimoni cultural, la qual es 
va aprovar al plenari, per unanimitat. A més de la seua protecció, pensem que cal una posada en 
valor del nostre patrimoni que passe, primer que res, per un reconeixement dels seus elements, 
facilitant la seua identificació i coneixença.
Són moltes les persones que amb motiu de les nostres festes, ara reconegudes com a Festes 
d’Interés  Turístic Nacional, altres en el seu pas pel camí de Sant Jaume, i altres pel senzill goig de 
visitar la nostra població, arriben a Canals amb l’interés de conéixer tots els nostres indrets. I són 
moltes les que se’n van sense conéixer molts dels nostres béns i llocs d’interés únicament per què no 
existeix cap tipus de senyalització ni identificació. La nostra església, la torrassa, l’oratori dels Borja, 
els llavadors, els nostres barris…, mereixen ser reconeguts, i a voltes aquest reconeixement pot 
passar, únicament per una placa identificativa i una explicació de l’element.
Ara, més que mai, no tenim excusa per prendre decisions com aquesta, perquè posar en valor el 
nostre patrimoni és posar en valor el nostre poble i a la nostra gent.
Per tot açò, el Grup Municipal de Reiniciem Canals formulem la present MOCIÓ al Ple perquè 
s'adopten els següents: 

ACORDS 
1- Realitzar, per part del departament de cultura del nostre Ajuntament, un llistat/inventari dels béns 
culturals, arquitectònics, artístics, històrics o naturals de la població, així com d’aquells que, amb els 
pas dels anys han desaparegut però que formen part de la nostra història cultural. 
2- Senyalitzar, amb una placa identificativa del bé en qüestió i amb la informació d’aquest, cadascun 
dels béns inventariats. 
3- Elaborar un itinerari cultural que permeta a totes aquelles persones que ens visiten o als mateixos 
canalins i canalines conéixer els nostres béns culturals. 
4- Presentar aquesta proposta d’itinerari a tots els centres escolars de la població (i de les poblacions 
veïnes) perquè els i les nostres joves coneguen i visiten el patrimoni cultural que ens identifica. 
5- Fer difusió de l’itinerari elaborat a través de la web de l’Ajuntament, les xarxes socials i els mitjans 
de comunicació. 

Canals, 12 de novembre de 2018 

Vicent Tornero Soriano
 Portaveu del grup municipal Reiniciem Canals




