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PUNT 2.2. CREACIÓ DEL SERVEI COMARCAL DE PATRIMONI CULTURAL I AMBIENTAL
Proposta d’acord
Amb este nou servei, la Mancomunitat pretén facilitar al públic l’accés al patrimoni cultural i
natural de la Ribera, a través bàsicament de la digitalització.
Un dels majors problemes que es troba en intentar promoure el patrimoni natural, artístic o
arqueològic d’una regió o comarca, és que aquest només és visitable en un lloc molt concret.
La digitalització és una formula innovadora per a fer front a aquests problemes. Però la
digitalització només resulta viable amb un esforç conjunt i interdisciplinari entre els diversos
agents implicats. A més, és imprescindible una aproximació de caire internacional, entenent
aquest esforç es només útil quan s’utilitzen estàndards que permeten l’intercanvi i la
preservació del material digitalitzat, garantint-ne la difusió.
Entenem la digitalització no com un fi, sinó una eina per a:
-

Difondre el patrimoni natural i cultural.
Fomentar la preservació i restauració del patrimoni
Fomentar l’estudi del patrimoni oferint accés universal.

Entenem el patrimoni cultural en sentit ample, seguint la línia de la Llei de Patrimoni Valencià,
com a una denominació genèrica que inclou “tots aquells bens amb valor històric, artístic,
arquitectònic, arqueològic, paleontològic, etnològic, documental, bibliogràfic, científic, tècnic, o
de qualsevol altra naturalesa cultural”.
La Mancomunitat ja ha dut diferents projectes o activitats experimentals en este sentit, com el
catàleg del Fons Bibliogràfic comarcal de la pròpia mancomunitat (600 exemplars) o la
participació de diferents projectes europeus, principalment el projecte CD-ETA (Interreg).
Es planteja el procés de posada en marxa del servei amb dues fases: una primera d’estudi, en
la qual s’investiguen les diferents tècniques disponibles, es recullen bones pràctiques en
matèria de digitalització i es debat amb els agents implicats (responsables municipals,
empreses del sector, associacions de defensa i promoció del patrimoni....) l’estratègia a seguir;
i una segona fase d’implementació, en la qual és redactarà i es durà a terme el programa
d’actuacions que s’haja consensuat.
Inicialment, el servei comparà amb els recursos humans i materials que ja compta la
Mancomunitat, en particular en els departaments d’informàtica, de medi ambient i de cultura,
sense perjudici de l’obtenció de nous recursos mitjançant subvencions i ajudes procedents
d’altres ens.
Considerant l’interès d’este nous servei per als municipis de la Mancomunitat i per a la
projecció i posicionament de la pròpia comarca, es proposa a la Junta de Govern dictamen
favorable al següent acord:
PUNT ÚNIC.- Aprovar la creació i posada en marxa del servei comarcal de patrimoni cultural y
ambiental de la Mancomunitat de la Ribera Alta.

