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La publicació de l’ Apunts de primavera coincideix enguany amb un cicle electoral
dens. Aquest és especialment rellevant pel que fa a les eleccions municipals, en les
quals escollim entre propostes polítiques que tindran un impacte més directe
sobre els ciutadans. També són les que ofereixen l’oportunitat d’una interlocució
directa amb les diferents candidatures i, per tant, amb un major sentit democràtic.
És per això que hem volgut donar un contingut específic a aquest número del
nostre butlletí, precisament per obrir debat sobre la gestió del patrimoni històric,
cultural i natural del nostre poble.
No és una qüestió secundària, donat els vectors que conflueixen sobre el
concepte de patrimoni. Un concepte certament difícil de definir, i alhora variable.
En darrera instància, té la consideració de patrimoni allò que d’una manera
col·lectiva, més o menys amplia i amb una marge considerable d’ambigüitat,
acabem integrant en una llista d’elements.
Aquesta llista es nodreix a partir de variables molt diverses, que van des de la
nostàlgia, valors identitaris i de cohesió social, econòmics, de caràcter turístic, fins
als de caràcter científic. Es configura així una llista que a més, en alguns casos, pot
ser vista com a font de conflicte per part d’alguns actors. Per exemple, la
conservació d’un arbre centenari en relació a una edificació que es vulgui dur a
terme, la conservació d’una fesomia urbana, la implantació d’una infraestructura i
la presència de restes arqueològiques, etc. Precisament per això és clau, per una
banda, definir polítiques, i per altra, incorporar instruments propis de la gestió.
Des del CEM, en el marc del conveni de col·laboració signat amb l’Ajuntament de
Martorell pel període 201 8-2021 , estem treballant en la confecció d’un instrument
que aplegui de manera sistematitzada la informació sobre el patrimoni de
Martorell, en un sentit ampli, que documenti tant el que avui es conserva, com
aquell que ha desaparegut.
Es tracta d’una eina, que posteriorment serà accessible de forma oberta, i que ha
d’ajudar a disposar d’informació fiable i rigorosa, en la qual es pugui recolzar la
presa de decisions, alhora que també servir d’instrument de consulta i difusió.
Actualment la informació sobre el nostre patrimoni es troba dispersa entre
informació bibliogràfica, la que conté el POUM de Martorell, el Mapa de Patrimoni
elaborat per la Diputació de Barcelona (http://patrimonicultural.diba.cat/), al web
de la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat (http://cultura.gencat.cat), o
a la Viquipèdia (https://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_de_monuments_de_Martorell).
Una dispersió que dificulta la consulta i l’actualització de la informació, que sovint
mostra contradiccions entre les diverses fonts.
El Centre d’Estudis Martorellencs es va fundar tenint entre els seus objectius, ser
un espai de col·laboració entre investigadors, persones interessades en l’estudi, la
conservació i la difusió del patrimoni, i les institucions públiques, amb especial
rellevància de les municipals. Creiem que des de 1 972, ara fa quaranta set anys,
hem aconseguit mantenir-nos en aquesta voluntat.
I és sobre la importància d’aquesta permanència en el temps que volem fer èmfasi.
Les actuacions que afecten el patrimoni, per la seva incidència en el
desenvolupament i transformació urbanística i del territori, pels temps necessaris
pel que fa al desenvolupament de la recerca i la difusió, calen polítiques
consensuades a mig i llarg termini. És precisament des d’aquest enfocament quan
el patrimoni esdevé valor per a la societat.
A les pàgines següents us oferim la visió que en tenim des del CEM i les preguntes
que creiem que ens hem de formular com a col·lectivitat.
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Marc teòric de Gestió Patrimonial: la Cadena de Valor del Patrimoni Cultural (CVPC)

Al llarg de la CVPC, l'objecte en transformació adquireix els diferents valors patrimonials, no tots ells
exclusivament fruit d'una activitat investigadora.
(Autor: Pablo del Fresno)

Protecció del
patrimoni

Ja hem comentat el marc legal i com la
consideració d’un element com a patrimoni és fruit d’un procés complex, que
també es fa extensiu al procés de categoritzar-lo.
L’adscripció d’un bé patrimonial a una o
altra categoria hauria de respondre, en
bona mesura, a la transcendència del bé
en relació al municipi o més enllà dels
seus límits, atenent a les consideracions
que hem fet a l’analitzar els factors que
intervenen en el procés. La realitat ho
desmenteix.
Prenguem com a exemple els dos ja citats:
la torre del rellotge de les Hores i el
conjunt arqueològic de Santa Margarida.
Mentre el primer està catalogat com a
BCIN, el segon és considerat BCIL, i no
serà fins a la resolució positiva d’un
expedient que caldrà incoar a la
Generalitat, que aquesta situació es pugui
modificar. Com la torre del rellotge ha
esdevingut BCIN? Simplement pel fet que
la torre correspon a les restes d’una de
les antigues portes de muralla i un decret
del govern de l’Estat, de 1 949, va declarar
“ Monumento Nacional” tots els vestigis de
fortificació. Cap altra raó.
Si bé la torre i el rellotge són clarament
un element patrimonial local indiscutible,
ja ho és més de discutible justificar una
qualificació que s’ha denegat, per exemple,
per a l’església romànica de Sant Pere de
Masquefa.
Les diferents figures de protecció prenen
sentit solament quan s’apliquen d’una
manera coherent i equitativa i no sempre
han de suposar la preservació física del
bé. Sovint en l’àmbit arqueològic, tot i que
es pot fer extensiu a altres, no sent viable
la conservació física de l’element, és clau
la seva documentació i estudi. No podem
mai oblidar el component de document
històric d’aquests elements.

Elements de patrimoni arquitectònic que es troben sota protecció legal en alguna de les categories
establertes: Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), o que figuren al
Pla General d’Ordenació Urbana, que en aquest cas són considerants alhora BCIL.
En cursiva s’assenyalen els elements que no són de titularitat pública.

Sant Genís de Rocafort, Cal Baviera i església de Sant Joan , a Can Bros
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Les diferents figures de protecció han de
garantir que es puguin desplegar les diferents estratègies, actuacions i polítiques. Ja
siguin aquestes de protecció total, parcial
o de documentació i estudi i posterior
eliminació.
Cap política de gestió del patrimoni es
pot basar en la conservació de tots els
elements. No solament donaria lloc a una
situació insostenible pel que fa al consum
de recursos econòmics, sinó que acabaria
esdevenint un obstacle a tota transformació. Contràriament, tampoc no és
admissible menystenir el patrimoni sota el
pretext de facilitar el progrés. Un concepte encara més difícil de definir que el
de patrimoni.
Molt sovint hem patit la desaparició d’elements de patrimoni, especialment arquitectònic, simplement per manca de sensibilitat en la redacció del projecte que
l’afectava.

M arto re lle n c s

A C ASA N O STRA: Apunts
A les pàgines anteriors hem comentat el
marc legal, el procés complex a través
del qual alguns elements són considerats
com a patrimoni per part d’una col·lectivitat i, finalment, en quina situació de
protecció es troba el patrimoni arquitectònic martorellenc. No ens hem endinsat en altres patrimonis, com el natural, el documental, etc..., però que igualment són subjacents al que hem i estem
comentant.
Parlar de política vol dir parlar de poder.
En un sistema democràtic aquest poder
deriva de l’elecció per part de la
ciutadania, en base a les propostes que
dibuixen les diferents tendències que
conflueixen, primerament en un grup
polític i, posteriorment, en la constitució dels òrgans de govern de les institucions, que en el cas que ens ocupa, són
les municipals.
Segons la matèria que es tracti, l’acció
política pot donar lloc a decisions sobre
qüestions generals o estratègiques. Les
primeres, per no entrar en detalls que
no podem desplegar aquí per raons
òbvies d’espai, serien decisions les conseqüències o els resultats de les quals
encaixen dins el període de temps que
correspon a un mandat.
En canvi, les que consideraríem estratègiques serien aquelles que per al seu
desplegament i resultats, superen aquest
marc temporal. Cert que pot haver-hi
una successió d’accions puntuals, que
també consideraríem com a generals,
que responen a un mateix objectiu polític. Però si volem que la suma d’aquestes
accions prengui sentit i, alhora, es
despleguin de manera eficient, necessitem que estiguin englobades en un marc
o projecte estratègic.

per a un debat sobre el patri

L’àmbit del patrimoni és un d’aquests
que demanda actuacions pensades en
perspectiva a mig i llarg termini. El cicles
curts no són adequats per a la gestió del
patrimoni.
Les tres potes sobre les quals se sustenta (conservació, recerca i difusió) reclamen temps llargs i, a més, en alguns
casos es requereix d’inversions econòmiques que és inevitable distribuir al
llarg d’un període extens de temps.
Coincidint amb la convocatòria de les
eleccions municipals d’aquest 201 9, ens
ha semblat oportú proposar un debat
sobre les polítiques i gestió del patrimoni a les diferents forces polítiques
que hi concorren a Martorell, que volem
que sigui un primer pas cap aquest consens imprescindible.

Imatge aèria de la Torre de Santa Llúcia, un edifici
que cal salvar

Si bé el patrimoni de Martorell en alguns
moments ha patit amb intensitat les
conseqüències de polítiques poc sensibles, en un territori sota forta pressió
pel creixement urbanístic, industrial i
d’infraestructures, encara tenim una
darrera oportunitat de fer possible que
els martorellencs primer i aquells que
ens visitin, després, puguem gaudir d’un
patrimoni que no per desconegut, deixa
de ser important.

Font de Can Pastaller. Les fonts també són part del
nostre patrimoni.

Com que ens podem trobar amb actuacions o planificacions estratègiques que
superin el període d’un mandat, caldrà
en aquests casos cercar consensos polítics. Això pot comportar un esforç notable, però s’assegura així la continuïtat en
el desplegament dels projectes de llarga
durada i una optimització de recursos.
Precisament pel fet que aquests sempre
són escassos.
És cert que aquest pressupòsit és fàcil
d’enunciar i difícil d’aplicar. El grau de
dificultat anirà lligat a les fórmules d’implicació i participació ciutadanes que
s’articulin des de les institucions, més
enllà de l’exercici periòdic del vot, i al
dinamisme de la societat civil.
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El pas del Congost, la serra de les Torretes i la de l'Ataix, juntament amb l'entorn de Sant Genís de
Rocafort i la plana de Santa Margarida, constitueixen un patrimoni únic com a espai natural
que cal preservar
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