DECLARACIÓ DE L´ESCALDÀ BIC IMMATERIAL DEL PATRIMONI
VALENCIÀ

L'Ajuntament de Pedreguer manifesta el seu suport a la declaració de
l´Escaldà com bé d'interès cultural del patrimoni valencià de la
Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana basat en les
següents disposicions legals:

Article 49.1.5é. de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana
estableix la competència exclusiva de la Generalitat en matèria de
patrimoni històric, artístic, monumental, arquitectònic, arqueològic i
científic.

Article 26.2 de Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat, del
Patrimoni Cultural Valencià, disposa que la declaració d'un Bé d'Interès
Cultural es farà mitjançant decret del Consell, a proposta de la
conselleria competent en matèria de cultura.

Article 45 de la citada Llei disposa que seran declarats béns d'interès
cultural

les

activitats,

coneixements,

usos

i

tècniques

que

constituïsquen les manifestacions més representatives i valuoses de la
cultura i les maneres de vida tradicionals dels valencians. Igualment
podran ser declarats béns d'interès cultural els béns immaterials que
siguen expressions de les tradicions del poble valencià en les seues
manifestacions

musicals,

artístiques,

gastronòmiques

o

d'oci,

i

especialment aquelles que han sigut objecte de transmissió oral, i les
que mantenen i potencien l'ús del valencià.

En concret, l’activitat tradicional de l’Escaldà de lleixiu a la Marina Alta
i les comarques de la Safor, la Vall d’Albaida, les Riberes i l’Horta— és el
procés de transformació del raïm de moscatell en pansa, mitjançant el
mètode d’escaldat per a tallar-li la pell, reduint així el temps d’exposició

al sol, i que s’ha mantingut sense canvis significatius des l’època
medieval i sense modificacions des del segle XVIII fins als nostres dies.

Tenint en compte que l’Escaldà i l’elaboració de la pansa és una forma
de ser i viure en les Comarques Centrals, accentuada notablement a la
Marina Alta, aquesta imatge ha romàs en la nostra memòria.
Actualment la percepció de la població atén a la necessitat de mantenir
aquesta tradició i que no es tracte de pura arqueologia del passat, sinó
un punt d’encontre de present, existint una implicació de la ciutadania
especialment d’aquells que han viscut o conegut l’Escaldà.

Diferents accions avalen la implicació de la població, així com de les
associacions veïnals i diferents institucions municipals i entitats que
tracten de mantenir, impulsar, i al mateix temps, obrir als visitants i als
residents aquesta tradició.

Per tant amb la declaració de l´Escaldà com a Bé d’Interés Immaterial,
es busca la posada en valor per part de tota la societat valenciana
d’aquesta activitat ancestral que tan important va ser als segles XIX i
XX i sobre la qual va pivotar l’economia de les Comarques Centrals i de
la vila de Pedreguer.
El ple de l’Ajuntament de Pedreguer sol.licita: la declaració de l’Escaldà
BÉ D´INTERÉS CULTURAL IMMATERIAL DEL PATRIMONI VALENCIÀ
per la Consellería de Cultura de la Generalitat Valenciana com a usos i
tècniques que constituïxen les manifestacions més representatives i
valuoses de la cultura i les maneres de vida tradicionals dels valencians
i les valencianes, així com a màxima expressió de les tradicions del
Poble Valencià.

