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En Daniel Galvany Quesada, Portaveu del Grup Municipal de 
les atribucions que li confereix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, eleva al Ple de la Corporació per al s

La coalició EUPV-ERPV va organitzar el febrer passat una Assemblea Participativa i entre 
els temes que es tractaren amb major preocupació i interés, fou la necessitat d'una política 
cultural de manteniment i difusió del nostre patrimoni. Este motiu juntament amb l'enfonsament 
per abandó de la Casa d'En Macià

Atés que Crevillent és un municipi amb una llarga i documentada història. Els indicis dels 
primers pobladors que podem trobar daten de fa vora 30000 anys, és a dir, del Paleolític Superior. 
Des d'aleshores, passant per l'edat del Bronze, l'edat del ferro, l'època romana i l'àrab, per l'edat 
moderna i la contemporània, fins a arribar als nostres dies, són moltíssime
les restes materials que els nostres avantpassats ens han deixat i que podem trobar per tota la 
nostra localitat: els jaciments arqueològics de la Ratlla del
morisc, els qanats, les coves, les antigues fàbriques de catifes o les diferents esglésies i ermites. 

Atés que malgrat este amplíssim catàleg de restes arqueològiques i d'elements 
arquitectònics de caràcter històric, és un fet contrastable que la cura i el manteniment d'es
patrimoni no ha sigut l'adequat, més bé
solars buits que tenim al centre històric del nostre municipi, amb l'enderroc de la Casa de 
Macià Abela o del Pont Vell, o amb el lamentable estat en què es tro
xarxa de qanats àrabs o l'Antic Hospital, tots ells en un deplorable estat resultat d'una política vers 
el nostre patrimoni basada en la deixadesa, la falta d'un projecte rigorós i la irresponsabilitat. 

Atés que entre els elements
nostre patrimoni són l'Antic Hospital i el Pont dels moros, inclòs este últim en la xarxa de canals 
de la Font Antiga, elements del nostre patrimoni que per l'abandó a què han estat sotmesos per 
part de l'administració pública poden acabar patint la trista sort que ja han patit altres 
construccions emblemàtiques i part del nostre patrimoni, és a dir, la seua desaparició, suposant la 
pèrdua d'una part de la nostra història, la nostra cultura i la n

Atés que el Pont dels Moros, junt amb la resta d'elements que conformen la Font Antiga 
està contemplada com a BRL al 
d'esta construcció com a conseqüència de la declinació per p
responsabilitats envers este bé, suposaria que este govern podria incórrer en una falta 
administrativa.  

Per altra banda, també volem assenyalar que l'Antic Hospital va ser retirat d'este catàleg, la 
pertinença al qual suposa la prohibició taxativa de ser enderrocat. Per eixe motiu tenim la 
creença, ben fonamentada vistos els antecedents i la pràctica habitual d'esta administració, que el 

MOCIÓ “Protecció patrimoni local
 

del Grup Municipal de L’Esquerra en l’Ajuntament de Crevillent a l’Empar 
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 

2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
eleva al Ple de la Corporació per al seu debat i, si escau, aprovació la següent:

va organitzar el febrer passat una Assemblea Participativa i entre 
els temes que es tractaren amb major preocupació i interés, fou la necessitat d'una política 

sió del nostre patrimoni. Este motiu juntament amb l'enfonsament 
per abandó de la Casa d'En Macià Abela ens han motivat a presentar esta moció. 

Atés que Crevillent és un municipi amb una llarga i documentada història. Els indicis dels 
e podem trobar daten de fa vora 30000 anys, és a dir, del Paleolític Superior. 

Des d'aleshores, passant per l'edat del Bronze, l'edat del ferro, l'època romana i l'àrab, per l'edat 
moderna i la contemporània, fins a arribar als nostres dies, són moltíssime
les restes materials que els nostres avantpassats ens han deixat i que podem trobar per tota la 
nostra localitat: els jaciments arqueològics de la Ratlla del Bubo o la Canyada Joana, el barri 

, les coves, les antigues fàbriques de catifes o les diferents esglésies i ermites. 

Atés que malgrat este amplíssim catàleg de restes arqueològiques i d'elements 
arquitectònics de caràcter històric, és un fet contrastable que la cura i el manteniment d'es

més bé al contrari, com podem comprovar amb la quantitat de 
solars buits que tenim al centre històric del nostre municipi, amb l'enderroc de la Casa de 

o del Pont Vell, o amb el lamentable estat en què es troben la Canyada Joana, la 
àrabs o l'Antic Hospital, tots ells en un deplorable estat resultat d'una política vers 

el nostre patrimoni basada en la deixadesa, la falta d'un projecte rigorós i la irresponsabilitat. 

Atés que entre els elements que amb major gravetat han patit esta falta de projecte pel 
nostre patrimoni són l'Antic Hospital i el Pont dels moros, inclòs este últim en la xarxa de canals 
de la Font Antiga, elements del nostre patrimoni que per l'abandó a què han estat sotmesos per 
part de l'administració pública poden acabar patint la trista sort que ja han patit altres 
construccions emblemàtiques i part del nostre patrimoni, és a dir, la seua desaparició, suposant la 
pèrdua d'una part de la nostra història, la nostra cultura i la nostra identitat. 

Atés que el Pont dels Moros, junt amb la resta d'elements que conformen la Font Antiga 
 PGOU vigent i que per tant és un element protegit, la pèrdua 

d'esta construcció com a conseqüència de la declinació per part del Govern Local de les seues 
responsabilitats envers este bé, suposaria que este govern podria incórrer en una falta 

Per altra banda, també volem assenyalar que l'Antic Hospital va ser retirat d'este catàleg, la 
osa la prohibició taxativa de ser enderrocat. Per eixe motiu tenim la 

creença, ben fonamentada vistos els antecedents i la pràctica habitual d'esta administració, que el 
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’Esquerra en l’Ajuntament de Crevillent a l’Empar de 
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 

2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
la següent: 

va organitzar el febrer passat una Assemblea Participativa i entre 
els temes que es tractaren amb major preocupació i interés, fou la necessitat d'una política 

sió del nostre patrimoni. Este motiu juntament amb l'enfonsament 
ens han motivat a presentar esta moció.  

Atés que Crevillent és un municipi amb una llarga i documentada història. Els indicis dels 
e podem trobar daten de fa vora 30000 anys, és a dir, del Paleolític Superior. 

Des d'aleshores, passant per l'edat del Bronze, l'edat del ferro, l'època romana i l'àrab, per l'edat 
moderna i la contemporània, fins a arribar als nostres dies, són moltíssimes i de gran importància 
les restes materials que els nostres avantpassats ens han deixat i que podem trobar per tota la 

o la Canyada Joana, el barri 
, les coves, les antigues fàbriques de catifes o les diferents esglésies i ermites.  

Atés que malgrat este amplíssim catàleg de restes arqueològiques i d'elements 
arquitectònics de caràcter històric, és un fet contrastable que la cura i el manteniment d'este 

al contrari, com podem comprovar amb la quantitat de 
solars buits que tenim al centre històric del nostre municipi, amb l'enderroc de la Casa de 

ben la Canyada Joana, la 
àrabs o l'Antic Hospital, tots ells en un deplorable estat resultat d'una política vers 

el nostre patrimoni basada en la deixadesa, la falta d'un projecte rigorós i la irresponsabilitat.  

que amb major gravetat han patit esta falta de projecte pel 
nostre patrimoni són l'Antic Hospital i el Pont dels moros, inclòs este últim en la xarxa de canals 
de la Font Antiga, elements del nostre patrimoni que per l'abandó a què han estat sotmesos per 
part de l'administració pública poden acabar patint la trista sort que ja han patit altres 
construccions emblemàtiques i part del nostre patrimoni, és a dir, la seua desaparició, suposant la 

ostra identitat.  

Atés que el Pont dels Moros, junt amb la resta d'elements que conformen la Font Antiga 
vigent i que per tant és un element protegit, la pèrdua 

art del Govern Local de les seues 
responsabilitats envers este bé, suposaria que este govern podria incórrer en una falta 

Per altra banda, també volem assenyalar que l'Antic Hospital va ser retirat d'este catàleg, la 
osa la prohibició taxativa de ser enderrocat. Per eixe motiu tenim la 

creença, ben fonamentada vistos els antecedents i la pràctica habitual d'esta administració, que el 
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fet d'haver tret esta construcció d'eixe catàleg obri la porta a la seua destrucció. U
consideraríem lamentable tenint en compte que podria ser restaurat per donar
que no entenem que les administracions públiques preferisquen construir en temps de crisi nous 
edificis moderns, amb la despesa que això comporta. 

La Canyada Joana és una joia que ha arribat a nosaltres soterrada i "protegida" de les 
agressions externes. Ara, després d'un bon treball de catalogació, estudi i documentació del qual 
no volem traure mèrit a l'equip de govern actual, i aquí podríem dir all
Cèsar". Tenim que l'erosió pot acabar per fer malbé el que queda. 

La Fàbrica Gran té entre les seues parets tota la història industrial del nostre poble. Al 
conjunt fabril s'hi troben, entre altres, elements tan importants com
primera nau industrial de la localitat. Al
resta (inclosos els adés esmenats) i descontextualitzant, així, una resta arqueològica
primer ordre.  

És per això que des del nostre grup ens mostrem preocupats pel futur del nostre patrimoni 
històric i arqueològic, i en especial d'estes dues construccions, peces fonamentals per conéixer la 
nostra història, per la qual cosa volem recordar que la Llei 4/1998, d'11
Històric-Artístic del País Valencià, al seu article 2n estableix que les Entitats Locals estan 
obligades a protegir i donar a conéixer els valors del Patrimoni cultural existent al seu àmbit 
territorial, i que per tant a l'administ
mantenir, entre d'altres, estes dues construccions en bon estat, donar
en valor, per tant que els crevillentins i els visitants puguem gaudir i

En definitiva, entenem que el manteniment en bon estat del nostre patrimoni cultural i la 
seua posada en valor, tant perquè els crevillentins coneguem la nostra història, com perquè 
fomentar la vinguda de nous visitants, atrets per un patrimoni
una de les principals prioritats per al Govern

Per estos motius, proposem al plenari de Crevillent els següents

1. Que s'inicie el procediment perquè l'Antic Hospital torne a ser inclòs al
un BRL, com a pas previ per a la seua rehabilitació i la posada en valor, donant
ús de centre polivalent. 

2. Que es pose en marxa un pla per consolidar les restes existents del Pont dels Moros 
de manera immediata i que progressivament s'estenga a tots els eleme
formen part de l'anomenada Font Antiga i que es publicite el suficient per a donar
a conéixer. 

3. Elaborar un projecte de protecció urgent de les restes de la Canyada Joana i que 
s'execute com més prompte millor per tal d'evitar l'acció fatídica de
atmosfèrica i la intromissió humana descontrolada.

4. Incloure tot el conjunt industrial de La Fàbrica Gran al catàleg del
un projecte de conservació preventiva i restauració, així com una po
del bé immoble. 

 

fet d'haver tret esta construcció d'eixe catàleg obri la porta a la seua destrucció. U
consideraríem lamentable tenint en compte que podria ser restaurat per donar
que no entenem que les administracions públiques preferisquen construir en temps de crisi nous 
edificis moderns, amb la despesa que això comporta.  

a Canyada Joana és una joia que ha arribat a nosaltres soterrada i "protegida" de les 
agressions externes. Ara, després d'un bon treball de catalogació, estudi i documentació del qual 
no volem traure mèrit a l'equip de govern actual, i aquí podríem dir allò de "al Cèsar el que és del 
Cèsar". Tenim que l'erosió pot acabar per fer malbé el que queda.  

La Fàbrica Gran té entre les seues parets tota la història industrial del nostre poble. Al 
conjunt fabril s'hi troben, entre altres, elements tan importants com el primer cos de fàbrica i la 
primera nau industrial de la localitat. Al PGOU tan sols es conserven dos elements, destruint
resta (inclosos els adés esmenats) i descontextualitzant, així, una resta arqueològica

això que des del nostre grup ens mostrem preocupats pel futur del nostre patrimoni 
històric i arqueològic, i en especial d'estes dues construccions, peces fonamentals per conéixer la 
nostra història, per la qual cosa volem recordar que la Llei 4/1998, d'11 de juny sobre Patrimoni 

Artístic del País Valencià, al seu article 2n estableix que les Entitats Locals estan 
obligades a protegir i donar a conéixer els valors del Patrimoni cultural existent al seu àmbit 
territorial, i que per tant a l'administració local li pertoca una part important en la responsabilitat de 

dues construccions en bon estat, donar-les a conéixer i
, per tant que els crevillentins i els visitants puguem gaudir i conéixer

En definitiva, entenem que el manteniment en bon estat del nostre patrimoni cultural i la 
seua posada en valor, tant perquè els crevillentins coneguem la nostra història, com perquè 
fomentar la vinguda de nous visitants, atrets per un patrimoni ric i en bones condicions, ha de ser 
una de les principals prioritats per al Govern Local. 

Per estos motius, proposem al plenari de Crevillent els següents

Que s'inicie el procediment perquè l'Antic Hospital torne a ser inclòs al
com a pas previ per a la seua rehabilitació i la posada en valor, donant

Que es pose en marxa un pla per consolidar les restes existents del Pont dels Moros 
de manera immediata i que progressivament s'estenga a tots els eleme
formen part de l'anomenada Font Antiga i que es publicite el suficient per a donar

Elaborar un projecte de protecció urgent de les restes de la Canyada Joana i que 
s'execute com més prompte millor per tal d'evitar l'acció fatídica de

missió humana descontrolada. 
Incloure tot el conjunt industrial de La Fàbrica Gran al catàleg del
un projecte de conservació preventiva i restauració, així com una po

 

fet d'haver tret esta construcció d'eixe catàleg obri la porta a la seua destrucció. Un fet que 
consideraríem lamentable tenint en compte que podria ser restaurat per donar-li un ús públic, ja 
que no entenem que les administracions públiques preferisquen construir en temps de crisi nous 

a Canyada Joana és una joia que ha arribat a nosaltres soterrada i "protegida" de les 
agressions externes. Ara, després d'un bon treball de catalogació, estudi i documentació del qual 

ò de "al Cèsar el que és del 

La Fàbrica Gran té entre les seues parets tota la història industrial del nostre poble. Al 
el primer cos de fàbrica i la 

tan sols es conserven dos elements, destruint-ne la 
resta (inclosos els adés esmenats) i descontextualitzant, així, una resta arqueològica-industrial de 

això que des del nostre grup ens mostrem preocupats pel futur del nostre patrimoni 
històric i arqueològic, i en especial d'estes dues construccions, peces fonamentals per conéixer la 

de juny sobre Patrimoni 
Artístic del País Valencià, al seu article 2n estableix que les Entitats Locals estan 

obligades a protegir i donar a conéixer els valors del Patrimoni cultural existent al seu àmbit 
ració local li pertoca una part important en la responsabilitat de 

les a conéixer i posar-les 
conéixer la nostra història.  

En definitiva, entenem que el manteniment en bon estat del nostre patrimoni cultural i la 
seua posada en valor, tant perquè els crevillentins coneguem la nostra història, com perquè 

ric i en bones condicions, ha de ser 

Per estos motius, proposem al plenari de Crevillent els següents ACORDS: 

Que s'inicie el procediment perquè l'Antic Hospital torne a ser inclòs al PGOU com 
com a pas previ per a la seua rehabilitació i la posada en valor, donant-li un 

Que es pose en marxa un pla per consolidar les restes existents del Pont dels Moros 
de manera immediata i que progressivament s'estenga a tots els elements que 
formen part de l'anomenada Font Antiga i que es publicite el suficient per a donar-lo 

Elaborar un projecte de protecció urgent de les restes de la Canyada Joana i que 
s'execute com més prompte millor per tal d'evitar l'acció fatídica de l'erosió 

Incloure tot el conjunt industrial de La Fàbrica Gran al catàleg del PGOU i elaborar 
un projecte de conservació preventiva i restauració, així com una posada en valor 
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5. Instar a l'equip de govern a elaborar un pla per recuperar elements i edificis del 
patrimoni històric, arquitectònic i industrial que estiguen en perill per falta de 
protecció, pel seu abandonament o per la falta de conservació.

Vots A FAVOR  8 (PSOE - COMPROMÍS 

Vots EN CONTRA  13 (PP) 

 

de govern a elaborar un pla per recuperar elements i edificis del 
patrimoni històric, arquitectònic i industrial que estiguen en perill per falta de 
protecció, pel seu abandonament o per la falta de conservació.

Crevillent, 

COMPROMÍS - L’ESQUERRA)  

 

de govern a elaborar un pla per recuperar elements i edificis del 
patrimoni històric, arquitectònic i industrial que estiguen en perill per falta de 
protecció, pel seu abandonament o per la falta de conservació. 

 

Crevillent, abril de 2012 

 

 


