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INTRODUCCIÓ

La present memòria no té un caràcter exhaustiu, ni tampoc tracta de definir
detalladament l'activitat de la recentment creada Oficina de Patrimoni Cultural de
l'Ajuntament, simplement enuncia el més rellevant i fonamental perquè ens done idea i
pugam analitzar en anys posteriors l'evolució de cadascuna de les seues línies
d'actuació. Amb eixa intenció s'han englobat els treballs en els següents blocs temàtics:

- Intervenció en el patrimoni arquitectònic.
- Troballes arqueològiques.
- Catàleg de  Proteccions d'Alfafar..
- Treballs d'alumnes universitaris en pràctiques.
- Accions de foment i difusió del patrimoni cultural.
- Ajudes i subvencions.
- Altres activitats  relacionades.

Convindria recordar que el dia 8 de febrer es va presentar oficialment l'Oficina de
Patrimoni Cultural d'Alfafar. L'acte es va desenvolupar en el Saló de Plens de
l'Ajuntament i va ser a càrrec de l'alcalde d'Alfafar, Juan Ramón Adsuara, i de la
regidora d'Urbanisme i Patrimoni, Encarna Muñoz. Tots dos van insistir en la necessitat
de la creació d'aquest servei, ressaltant els importants valors patrimonials i naturals
d'Alfafar. També va quedar clar que l'Oficina tindrà com a objectius principals el
foment i la conservació d'eixos valors dins d'un plantejament de futur, perquè les noves
generacions coneguen, senten i aprecien el seu passat.

En principi, els funcionaris destinats a Patrimoni Cultural són Juan Carlos Navarro
Fajardo, responsable de l'Oficina, i Vicent Quiles Bertomeu, administratiu. La seu de la
mateixa està en la primera planta de l'edifici Ventura Alabau.
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INTERVENCIÓ EN EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Mesures cautelars i de conservació de la Alquería de el P i

A començament d'any es van executar les obres de conservació de l'Alquería del Pi
d'Alfafar. Conjunt declarat Bé de Rellevància Local (BRL) amb interessants valors
patrimonials. La idea principal d'esta actuació és la de frenar el deteriorament dels seus
principals elements constructius i garantir la seua seguretat, alhora que s'aprofitarà per a
realitzar un estudi arqueològic amb l'objectiu de documentar les fàbriques i elements
rellevants. Tot açò amb la finalitat de preparar el futur projecte de rehabilitació, posada
en valor i ús d'aquest tan benvolgut bé patrimonial. El projecte d'execució va ser
redactat per l'arquitecte Manuel Gallego Frontera i les obres van ser finançades per la
Diputació Provincial de València dins del Pla d'Inversions Financerament Sostenibles
(IFS/2015/131). Tractant-se d'un BRL, el projecte va ser supervisat prèviament pels
Serveis Tècnics de Patrimoni Històric Artístic de la Conselleria de Cultura, que van
atorgar la viabilitat patrimonial del mateix.

Ignacio Matoses Ortells, inspector del Servei d'Inspecció del Patrimoni Històric-Artístic
de la Conselleria de Cultura, va girar visita de supervisió a les obres de consolidació que
es van realitzar en l'Alquería del Pi. En el seu recorregut per les mateixes va ser
acompanyat pels tècnics de Patrimoni de l'Ajuntament d'Alfafar, que van canviar
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impressions sobre alguns detalls del projecte. També van observar alguns indicis que
podrien determinar amb major certesa la datació de la construcció original. Tot açò a
l'espera dels tastos i estudis arqueològics que es portaran a efecte per una empresa
especialitzada. La visita va transcórrer amb absoluta normalitat, ressaltant-se la
correcció i oportunitat de la intervenció que s'està practicant.

Projecte de restauració de Sindicat Arrosser (Biblioteca)

Després de les consegüents inspeccions i reconeixements del Sindicat Arrosser, es va
dictaminar la necessitat de realitzar obres urgents de rehabilitació de l'edifici, afectat
sobretot en els seus elements de cobriment. Davant d’esta situació, en novembre es va
encarregar a l'arquitecte Javier Hidalgo Mora la redacció del Projecte i Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut per a la Restauració del Sindicat Arrosser (Biblioteca). Projecte la
primera fase del qual es preveu executar en 2017.

TROBALLES ARQUEOLÒGIQUES

Fita en el barri de San Jordi

Els operaris de l'empresa d'instal·lacions que estaban realitzant una canalització en el
Camí de Sant Jordi van trobar un bloc de pedra llaurada, que va resultar ser una fita de
terme. El carreu és de forma prismàtica, està rematat en cub i mostra clarament la part
vista i que aflorava en el seu moment. L'empresa que va fer la troballa es va encarregar
de posar-ho en peus en el seu lloc d'origen. El camí de Sant Jordi separa els termes
municipals d'Alfafar amb València.
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Alquería del Pi

Dins dels treballs realitzats en el projecte de consolidació de l'Alquería del Pi es van
practicar diversos tastos arqueològics en els llenços murals i també una prospecció en el
subsòl. En aquesta última excavació es van descobrir restes d'elements constructius que
van poder formar part d'un assentament agrícola anterior a la construcció de l'Alquería
del Pi que hui coneixem, la qual cosa ve a corroborar la llarga tradició agrícola del
municipi d'Alfafar. S'espera que els estudis arqueològics que es porten a este efecte
determinen les circumstàncies i els detalls de la troballa.

CATÀLEG DE PROTECCIONS D'ALFAFAR

Realització de la Secció Patrimoni Cultural

Després del corresponent procés de selecció, el grup pluridisciplinar encapçalat per
l'arquitecte Javier Hidalgo Mora va iniciar en la segona setmana de maig de 2016 el
treball d'elaboració de la secció de Patrimoni Cultural del Catàleg de Proteccions
d'Alfafar, la durada estimada de les quals és d'un any. En el mateix s'inclouran els Béns
d'Interès Cultural que es troben situats en el terme municipal d'Alfafar; es delimitaran
els entorns de protecció dels BIC’s, quan estos no es troben prèviament delimitats o, si
escau, es proposarà la seua modificació i establiment del règim urbanístic protector
aplicable; s'identificaran els Béns de Rellevància Local situats en el terme municipal
d'Alfafar, amb els requisits detallats en el Decret de BRL’s; es delimitaran, si escau, els
entorns de protecció dels BRL’s, així com les àrees existents en el terme municipal que
poden contenir restes arqueològiques o paleontològiques.

S'han documentat els edificis potencialment protegibles sobre la base dels criteris de
conservació preliminars. Així mateix, s'ha confeccionat el model de fitxa i s'han revisat,
un a un, totes les façanes susceptibles d'inclusió en el catàleg.

Document Inicial Estratègic del Catàleg de Proteccions

El denominat Document Inicial Estratègic s'ha redactat amb la finalitat de donar inici a
la consulta d'Avaluació Ambiental Estratègica exigida per la LOTUP. A més, s'ha hagut
d'elaborar l'Esborrany del Catàleg de Proteccions amb les seues tres seccions: Patrimoni
Cultural, Patrimoni Natural i Paisatge, per a acompanyar al citat document. Tot açò es
tramita davant el corresponent òrgan de la Conselleria de Medi ambient.
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TREBALLS D'ALUMNES UNIVERSITARIS EN PRÀCTIQUES

Parc Natural de l'Albufera: Projecte cicloturístic i el Mercat de la Terra d'Alfafar

El passat 31 de maig va finalitzar les seues tasques en l'Oficina de Patrimoni Cultural
l'estudiant Marta Oliver Ferrer, que ha estat tres mesos realitzant pràctiques externes
corresponents al curs 2015-2016 del Grau de Geografia i Medi ambient de la Universitat
de València . El treball desenvolupat es denomina Parc Natural de l'Albufera: Projecte
cicloturístic i el Mercat de la Terra d'Alfafar; aquesta tasca ha tingut un elevat nivell
tècnic i ha sigut mereixedora d'una alta qualificació acadèmica, per la qual cosa li
agraïm la seua il·lusió i dedicació a l'Ajuntament d'Alfafar, desitjant-li un bon futur
laboral.

Identificar i inventariar les construccions agrícoles del marjal d'Alfafar

L'alumne de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura, de la Universitat Politècnica de
València, Rodrigo Oliver Soriano, ha realitzat les seues pràctiques remunerades en
l'Oficina de Patrimoni Cultural d'este Ajuntament. Esta modalitat de pràctiques en
empresa està gestionada pel Servei Integral d'Ocupació de la UPV i finançada amb fons
de la Diputació Provincial de València.

El seu treball ha consistit en localitzar, identificar, documentar i inventariar les diferents
construccions agrícoles del Marjal d'Alfafar. A més ha digitalitzat documentació i textos
bibliogràfics de rellevància, ha gestionat material i elements per a la promoció del
patrimoni arquitectònic, ha dissenyat la imatge corporativa de l'Oficina i ha
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confeccionat una interessant maqueta-retallable que servirà de base per a reproduir en
format digital l'Alquería del Pi, dins del pla de promoció del patrimoni, “L'arquitectura
d'Alfafar en el paper”, que s'implementarà el pròxim any. La seua activitat ha sigut
tutoritzada per Juan Carlos Navarro Fajardo, responsable de Patrimoni Cultural de
l'Ajuntament, i per Miguel Ángel Carrión Carmona, professor de la UPV.

Aplicació del PAT de l'Horta al patrimoni hidràulic d'Alfafar

Ana Maria Milagros Mevius, alumna del Grau en Geografia i Història de la Universitat
de València, ha realitzat les seues pràctiques externes en l'Oficina de Patrimoni Cultural
de l'Ajuntament. El seu treball s'ha centrat en la repercussió de el Pla d'Acció Territorial
d'Ordenació i Dinamització de l'Horta de València en el municipi d'Alfafar. La seua
proposta ha servit de base per a formular una al·legació al citat Pla que, bàsicament, ha
consistit en demanar la inclusió del nostre ric Patrimoni Hidràulic (sèquies, motors,
trilladores, etc.) en el Catàleg de proteccions d'esta figura de planejament.

Estudi gràfic i aixecament de la casa consistorial d'Alfafar

Dins del programa de beques de la Diputació Provincial de València, María Aguilera
Duvisón, alumna del Master de Conservació del Patrimoni de la Universitat Politècnica
de València, ha realitzat un estudi en profunditat de l'evolució constructiva de la Casa
Consistorial d'Alfafar.
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L'alumna ha consultat projectes i documentació històrica per a remuntar-se a l'origen de
l'edifici en el segle XIX. Amb eixa informació ha pogut materialitzar un model 3D per
mitjans informàtics. Aquest volum s'ha transformat en un desplegament retallable en
paper, que s'annexarà a la futura publicació que durà a terme l'Ajuntament amb motiu
del 150 aniversari de la construcció de l'edifici. El treball ha sigut dirigit per Juan Carlos
Navarro, responsable de l'Oficina de Patrimoni Cultural.

Evolució històrica de la casa consistorial d'Alfafar.

En el context de les pràctiques en empresa de la Universitat de València, Sergio Pascual
García, alumne de la Facultat de Geografia i Història, ha desenvolupat un treball propi
de l'especialitat de l'historiador de l'Art. En primer lloc, ha exhumat documents en
diversos arxius de la ciutat de València relacionats amb la construcció de la Casa
Consistorial d'Alfafar. Posteriorment ha analitzat la documentació històrica i ha
formalitzat un cronograma dels actes preparatoris del projecte, de les vicissituds de la
seua gestió, de l'autoria del document tècnic i de l'execució material de les obres.
Treball que servirà com a marc bibliogràfic per a futures publicacions.
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ACCIONS DE FOMENT I DIFUSIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL

Declaració de Bé Immaterial d'Interés Cultural (BIIC) del CIM

Tenint present la rellevància i els valors musicals del Centre Instructiu Musical
d'Alfafar, constituïts essencialment per la seua acreditada antiguitat de més de 100 anys,
la seua participació ciutadana, la integració en les festes i actes locals, la participació en
certàmens de reconegut prestigi, premis, intercanvis i activitat comarcal, documentació
d'arxiu rellevant, instruments històrics originals, així com l'existència d'una sòlida i
reconeguda Escola de Música, s'ha realitzat la gestió i tramitació perquè la Conselleria
de Cultura declare Bé Immaterial d'Interés Cultural el Centre Instructiu i Musical
d'Alfafar.

Mesures per al foment del Patrimoni Cultural

Per a donar resposta a la moció del grup municipal Compromís, si ha realitzat el
corresponent informe perquè es destine el 1% dels ingressos del Pressupost a la
conservació i foment del patrimoni cultural d'Alfafar.

Toponímia dels carrers tradicionals

En compliment de l'acord de Ple de 8 de juny de 2016, s’ha realitzat la gestió i
tramitació perquè se senyalitzen els carrers amb la seua antiga denominació històrica.
Per a açò, en col·laboració amb l’Associació d’Estudis d’Alfafar s'ha realitzat el
corresponent estudi i determinació de la nòmina de carrers amb tradició toponímica. La
seua execució material es contractarà i realitzarà amb el pressupost de 2017.

Panells informatius en edificis singulars

Segons acord de Ple de 8 de juny de 2016, s’ha realitzat la gestió i tramitació perquè es
procedisca a la col·locació de panells informatius en els edificis més emblemàtics i
singulars d'Alfafar. Es preveu realitzar la seua implantació amb el pressupost de 2017.

Preparació del 150 aniversari de la Casa Consistorial d'Alfafar

En 2017 es compleixen 150 anys de la construcció de la Casa Consistorial d'Alfafar. Pel
que per a donar a conèixer esta part del patrimoni local, s'ha pensat en celebrar eixa
efemèride. El treball realitzat ha consistit en la investigación i estudi de la història de la
casa Ajuntament, des de la redacció del projecte original i construcció en el segle XIX
fins al seu estat actual, passant per quantes reformes li han esdevingut; consultes en
arxius i biblioteques; documentación fotogràfica i preparació de l'oportuna publicació.
També s'ha planificat un acte públic de celebració amb la col·laboració d'altres entitats.
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La crismera de la Verge del Do d'Alfafar

D'una banda s'han realitzat les tasques d'estudi i recerca de la història d'este got sagrat,
original del patrimoni d'Alfafar. I per una altra, s'han realitzat gestions amb el director
del Museu de Belles Arts de València, on s'exposa la mateixa, amb la finalitat
d'organitzar algun acte o activitat per a posar en valor esta joia artística.

AJUDES I SUBVENCIONS

Memòria històrica

S'ha sol·licitat subvenció a la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana, per a
la retirada o ocultació, en aplicació de la Llei de la Memòria Històrica, dels símbols i
vestigis franquistes (jou i fletxes) dels habitatges protegits, de l'antic Ministeri de
l'Habitatge, per import de 2.574,00 €. La mateixa va ser desestimada per haver-se
esgotat els fons establits en la convocatòria.
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Restauració d’immobles

En dates recents s'ha sol·licitat a la Diputació Provincial de València, subvenció per a
obres de restauració del Bé d'Interés Cultural denominat Sindicat Arrosser-Biblioteca,
en el marc de sol·licituds de Restauració d'Immobles Històric-Artístic 2016, per import
de 66.439,06 €, estant a l'espera de la resolució d'esta sol·licitud de subvenció.

ALTRES ACTIVITATS RELACIONADES

Acte de presentació de l'Oficina de Patrimoni Cultural

Juan Carlos Navarro, tècnic responsable de la nova oficina, va desenvolupar en l'acte de
presentació de l'Oficina una exposició sobre l'Alquería del Pi, la seua història i les seues
vies per a la restauració. A l'acte van assistir representants dels grups polítics de la
població.

Bonificació de 95% de l'IBI del CIM

Realització d'Informe sobre la bonificació del 95% de la quota de l'IBI del Centre
Instructiu Musical d'Alfafar.

Pressupost 2017

Estudi i preparació del pressupost de l'Oficina per a l'exercici 2017. Estimació de les
partides i de la despesa.

Plaques VPO

En compliment de la Llei de Memòria Històrica, s'han realitzat les gestions i tràmits per
a l'eliminació de 293 plaques amb el jou i les fletxes col·locades en edificis de VPO
d'Alfafar. Des de la realització de l'inventari de finques afectades fins a la notificació
individualitzada als presidents de la mateixes.

Al·legació PAT de l'Horta

Preparació, estudi i realització de l'al· legació al Pla d'Acció Territorial d'Ordenació i
Dinamització de l'Horta de València (PATODHV). Aquesta al·legació proposa la
inclusió de diversos elements del patrimoni hidràulic, arquitectònic i altres
consideracions que incideixen en la seua conservació.
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Preparació memòria EDUSI

Realizació de la memòria i pressupost per al projecte de “Rehabilitació de l’Alquería del
Pi d’Alfafar”, en la convocatòria del Fons Europeu de Desenvolupament Regional.

Ceràmica arquitectònica de l’Alquería del Pi

Estudi i investigació de les peces ceràmiques de l'Alqueria del Pi. Consultes amb el
director del Museu Nacional de Ceràmica González Martí. Catalogació d'elements.

Alfafar, febrer 2017


