
MEMÒRIES  PRESSUPOSTOS  2018  DE  LA  REGIDORIA  DE  PATRIMONI
HISTÒRIC I TURISME

El Patrimoni Històric és part de la cultura d’un poble i les seues arrels. Alcoi
és un dels màxims exponents del modernisme valencià, però no tan sols és
rellevant el seu nucli antic, declarat BIC, sinó que la ciutat és considerada
un dels millors exemples d’Arqueologia Industrial no tan sols en l'àmbit
regional sinó fins i tot internacional. A més, la població posseïx jaciments
arqueològics i patrimoni etnològic de gran valor a tots els nivells: cultural,
científic i, per descomptat, turístic.

Objectius

La  dinamització,  mitjançant  nous  usos  i  d’acord  amb  els  principis  de
compatibilitat  i  sostenibilitat,  ens  permeten  la  seua  conservació  i,
sobretot, la difusió del coneixement que comporten. En esta línia s’està
treballant des de la Regidoria de Patrimoni Històric, la qual, al costat de la
de Turisme,  encarregada de la  difusió  i  la  creació  de producte,  s'estan
duent endavant diverses línies de treball reflectides en aquest pressupost,
línies que s’entronquen en l’estatrègia Smart City i les TIC.

Les línies de treball es basen per tant en tres esforços basats en criteris de
sostenibilitat, eficàcia i eficiència:
Manteniment i Conservació
Adequació i Millora.
Dotació de nous usos
Creació de producte turístic.

–Setmana Modernista: Com s’ha dit ja, Alcoi és un dels màxims exponents
en  arquitectura  modernista  del  país,  a  més  de  formar  part  de  la  Ruta
Europea  del  Modernisme.  Aquest  certamen  naix  amb  l’ambició  de
convertir-se  en  un  esdeveniment  on  els  alcoians  coneixeran  la  història
passada d’una època en què Alcoi va ser una de les ciutats industrials i
comercials  més  importants  del  panorama  nacional.  Però,  a  més  de
conéixer i rememorar una part de la nostra història, ens dóna l’oportunitat
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de convertir Alcoi durant una setmana en un punt d’atracció turística, més
enllà  de  les  festes  tradicionals,  amb un producte,  el  Modernisme,  que
desestacionalitza i atrau turisme durant tot l’any. Eixa és l’estratègia última
perseguida,  la  desestacionalització  de  la  demanda  i  la  dinamització
econòmica. L’èxit d’acollida de la primera edició reforça la continuïtat del
projecte i, per això, se’l dota d’entitat pròia en el present pressupost amb
una partida de 20.000.-€.

–Alcoi, Ciutat del Nadal: La nostra tradició al voltant de Nadal, ja té a hores
d’ara  un gran consens i  reconeixement  a  nivell  nacional  i  una identitat
pròpia i exclusiva com a patrimoni immaterial dels alcoians. Alcoi, ciutat
del Nadal naix com un projecte per a aconseguir sumar voluntats davant el
gran  repte  que  comporta  aconseguir  el  reconeixement  de  Patrimoni
Immaterial de la Humanitat. És un projecte que, a més de ser dinamitzador
a nivell  econòmic i  cultural de la ciutat, compta amb un ampli  consens
social i, sobretot, implicació de tot el poble. Alcoi, ciutat del Nadal disposa
d’una partida pròpia de 7.000.-€. No obstant això, són moltes les iniciatives
sumades d’altres regidories, com les de Comerç, Cultura, Festes i Turisme
que,  cada  any,  fan  més  gran  i  atractiva  l’oferta  que  la  ciutat  mostra.
L’objectiu de l’any que ve és fer-ne promoció també a nivell internacional,
de manera que l’expedient vaja creixent en publicacions i adhesions.

–Conservació, millora i rehabilitació del patrimoni històric: en la línia de
millorar-ne el manteniment i la conservació, i havent fet accions concretes
en el 2017, com el Refugi de Sant Tomàs, la neteja de les fonts i la posada
en funcionament dels sortidors i la màquina del tren. En el 2018 es farà
una inversió  en  la  millora  de monuments  que  hi  ha  a  la  ciutat.  Obres
escultòriques que necessiten un treball de neteja i conservació. A banda
d’un projecte audiovisual de recuperació de la memòria com a patrimoni
immaterial de la ciutat en el vessant industrial. Aquests projectes compten
amb  partides  de  10.000.-€  i  5.000.-€,  respectivament.

–Projecte  museístic  Industrial  Primeres  Aigües.  Alcoi  com  a  ciutat
industrial  té  un  patrimoni  envejable  en  aquest  sentit.  El  Museu  de  la
Indústria és una demanda col·lectiva de la ciutadania des de fa dècades, i
el Molinar com a origen de la indústria, que a més té el reconeixement de
BIC, fa que aquest paratge siga l’idoni per a aquesta finalitat, tot posant en
ús la Fàbrica dels Solers i  fent una intervenció de consolidació, millora i
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assegurança de la resta d’elements fabrils de l’entorn, recuperant la xarxa
hidràulica i convertint, en definitiva, un paratge molt volgut i visitat pels
alcoians en temps passats, en un lloc del qual els alcoians puguem gaudir
amb seguretat i serveis; i que siga, a més, un punt d’atracció turística per a
la ciutat. Aquest projecte es va encetar el 2017 amb una partida per a la
redacció del projecte, sumant-se 400.000.-€ per al seu desenvolupament.

–Adquisició  dels  terrenys  que  conformen  l’àmbit  de  protecció  de  les
pintures  de  la  Sarga.  Aquest  és  el  pas  previ  que  permetrà  en  pròxims
pressupostos  la  possibilitat  a  l’Ajuntament  d’Alcoi  d’emprendre  millores
d’accessibilitat en l’entorn del Bé declarat Patrimoni de la Humanitat, i el
futur Centre d’Interpretació Arqueològica de la Canal. La partida inclosa és
de 260.000.-€. 
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