Demanen a Patrimoni que declare Bé
d'lnterés Cultural (BIC) tota la línia
lmmediata
Por Redacción Hortanotidas . 26 de marzo de 2019

f

Compartir en Facebook

-

Compartir en Tw•tter

@

231

OIJ

11 11

Una desena d'aj un tamen ts de tota la línia Immediata i diverses entitats ecologistes i de
recuperació de la memoria democratica s'ha reunit amb la Directora General de Cultu ra i
Patrimoni perque es declare Bé d1n terés Cultural ( BIC) tota la línia Immediata .

El Consell ha anunciat la volun tat de declaració de BIC al tram de la xarxa defensiva
republicana Immediata, la qual aniria des de Riba-roj a fins a Vilamarxa n t.
En la reunió, es va plantej ar que s'ha de declarar tot el co nj un t perque no hi haj a distinció
en tre elemen ts que tinguen la maxima protecció i que un s altres, com a Béns de Rellevancia
Local, queden sota la respo nsa bilitat m unicipal.
A més, el fet que gran pa rt de la línia de defensa estiga situada en el pare natural del Tú ria
requereix la realització d'un Pla Director de la Línia, peral quaii 'Associació de m unicipis esta
man tenin t reunions am b altres institucio ns que ho puguen dura terme .
La co ndició de BIC garantira en maj or mesu ra la co nservació deis diversos cen tenars
d'elements que té la línia Immediata d'un trac;at de 26 quilómetres de trinxeres, búnquers,
abrics i altres elements, situats en zones m un ta nyenques, boscoses o de camps, que estan
en la seua maj or part per rehabilitar. Així mateix, el reco neixement de BIC promou ra que
finalmen t s'escometa un pla in tegral pera resta urar aquest patrimoni desconegu t i
abandona t.
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