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Actualitat

CULTURA IMPULSA UN PROGRAMA DE
RESTAURACIÓ DEL CASTELL

Amb assistència tècnica de la Direcció General del Patrimoni Artístic i

subvenció de les Administracions central i autonòmica

08/08/2012

La regidora de Cultura, Pepa Font, ha presentat hui la Junta de Govern per a la seua

aprovació el Programa de Restauració del Castello de Dénia a desenrotllar entre 2012

i 2015 amb ĺ objectiu de "millorar-ne les infraestructures i garantir la conservació del patrimoni arquitectònic". 

Segons ĺ informe redactat pel cap de ĺ àrea d´Arqueologia i Patrimoni, el primer dels projectes a desenrotllar en

el Programa de Restauració és, per orde de prioritat, la reconstrucció de ĺ escala del Palau del Duc de Lerma

(segle XVII) i la rehabilitació de ĺ àrea del Palau. Els treballs recents del Centre de Recepció del castell han

permés recuperar més de vint elements arquitectònics procedents dels escalons i barana de ĺ escala que

requerixen una tasca de reposició en el seu lloc originari. 

El segon projecte mencionat és la restauració del baluard occidental, en estat parcial de ruïna, i la rehabilitació

del coronament de la Torre Nord. Seguix el projecte d´ampliació del Palau del governador, seu del Museu

Arqueològic, al costa de la façana nord i, f inalment, la restauració de la Torre del Mig, dels segles XI-XIV i

principal element d´arquitectura del temps d´al-Andalus que es conserva a Dénia. 

Per a dur a terme la redacció dels projectes i la direcció de les obres contemplades, ĺ Ajuntament de Dénia

sol·licitarà ĺ assistència tècnica de la Direcció General de Patrimoni Artístic. 

D´altra banda, la sol·licitud presentada hui per Font a la Junta de Govern Local contempla que les obres es

desenvoluparan per mitjà d´ajudes i subvencions del Govern central i ĺ Administració autonòmica que

complementen ĺ aportació de ĺ Administració local. 

Quan els experts de la Conselleria de Cultura redacten els projectes, el consistori denier tindrà ja una eina per a

concórrer en convocatòries de subvencions i per a sol·licitar la inclusió de les actuacions en ĺ 1% cultural del

Ministeri de Foment, ha conclòs Font.

Altres noticies

L’EQUIP MARINA ALTA-DÉNIA PARTICIPARÀ EN EL TORNEIG INTERNACIONAL PER EQUIPS D’ESCACS DE

VALÈNCIA

ANA KRINGE I EL CONSELLER DE JUSTÍCIA I BENESTAR SOCIAL VISITEN EL CENTRE D’ACOLLIDA DE

MENORS “LES ROTES”

JAVIER YGARZA CLAUSURA EL XI CURS DE FORMACIÓ DE CONDUCTOR DE CICLOMOTOR

EL NOU DIRECTOR DE SALUT PÚBLICA DE DÉNIA ES REUNEIX AMB L’ALCALDESSA

UN PARTICULAR TROBA UNA ÀMFORA PÚNICA D´EIVISSA ALS VOLTANTS DEL PORT DE DÉNIA


