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Ajuntament de Benicarló

Carrer de Ferreres Bretó, 10

ILMA SRA. ALCALDESSA DE BENICARLÓ

12580 –BENICARLÓ

Jaime Ramia Peña, major d’edat, amb DNI/NIF 73396663Y, en qualitat de
president de l'Associació Benicarlanda per la Recuperació i la Investigació
del Llegat (ABRIL), amb CIF G44521243, inscrita en el Registre Autonòmic
d’Associacions amb el número CV-01-059707-CS, i altres sotasignants
membres de la seua Junta Directiva, amb direcció de contacte: Apartat de
correus Nº122 de 12580-BENICARLÓ, correu ABRILbenicarlo@gmail.com i
telèfon de contacte número 601261570
En relació a la Consulta pública prèvia a la redacció del Pla Especial de
Protecció Conservació i Rehabilitació del Nucli Històric Tradicional de
Benicarló, presenten les següents

AL·LEGACIONS O SUGGERIMENTS
a la “MEMORIA INFORMATIVA” (document sense eficàcia normativa)
exposat al públic fins al dia 28 de juny de 2019 inclusivament:

1- Respecte a l'àmbit:
Es limita a l'àmbit de l'antic nucli urbà, definit en el Pla General
d'Ordenació Estructural (ZUR-NH, NUCLI HISTÒRIC TRADICIONAL),
sensiblement coincident amb la denominada “volta al mur”. Espai a
què s'afegeixen els paraments de fatxada que enfronten el seu
perímetre així com “aquells elements del carrer Crist de la Mar que
mereixen un tractament especial”.
Entenem que s'hauria d'ampliar aquest àmbit proposat a aquells
altres espais que encara, a hores d'ara, conserven elements de valor
patrimonial, cultural i tradicional que encara persisteixen a pesar de
l’afany especulatiu de passades dècades. Ja siguen trams de fatxades,
edificis antics, elements arquitectònics de detall o espais urbans.
Prenent com a referència el plànol històric elaborat pel Mestre
d'Obres D. Miguel Asensi en 1848, convindria incloure en el Pla
Especial, almenys els entorns següents:"
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1.1- La part de poblat marítim o Grau de Benicarló com se li
coneixia en el S.XVII.
D'esta zona mereix especial l'antiga construcció de magatzematge
de vi Carlón del segle XVIII, amb els seus arcs diafragmàtics i
sostrada de fusta a dos aigües (imatges 1)

1

1.2- Les vies principals d'accés a la ciutat com ara el camí Alcalá o
el carrer Sant Francesc a partir dels quals es van desenrotllar els
tradicionals ravals a extramurs, construïts a partir dels segles XVIII
i XIX després de la demolició de les muralles (imatge 2):
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-Raval d'Alcalà, on se situa la
casa conservada més antiga
de Benicarló segons els
llistats municipals (imatges 3)
-Raval de Berga o de Martín
-Raval de Sta Bárbara, on se
situa la casa-museu en carrer
Sta Cándida (imatge 4)
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1.3-El Passeig Febrer Soriano (conegut de sempre com el “passeig
de l’estació”), urbanitzat en el segle XIX, amb les seues cases
senyorials i els seus grups de vivendes unifamiliars adossades en
planta baixa, d'arquitectura més popular (imatges 5)
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2- Respecte els edificis dignes d'especial protecció:
2.1- El conjunt edificat de l'Església i Convent de les Concepcionistes
Franciscanes situat en el carrer Cabanes, és mereixedor d'una
protecció i catalogació com Bé d'Interés Cultural (BIC) o Bé de
Rellevància Local (BRL).
Es justifica esta afirmació pel seu valor històric i significació social, així
com per la seua ubicació limítrof amb el nucli històric. És un edifici
datat de l'any 1846. En la seua construcció i finançament va
intervindre directament la població de Benicarló a més d'estar molt
vinculat a l'esdevenir històric de la nostra ciutat (imatges 6).
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2.2- A fi de frenar la transformació negativa de la ciutat i gradual
pèrdua de la seua arquitectura tradicional, el Pla Especial hauria
d'establir una protecció, en major o menor grau, a tot edifici
l'antiguitat de la qual siga anterior a l'any 1965. És a dir anterior a
l'aprovació del primer Pla General d'Ordenació Urbana, l'aplicació del
qual va suposar una nova etapa en el creixement “contemporáni” de la
ciutat, amb una arquitectura de formes estandarditzades alienes per
complet a la tradició de l’entorn i que també va afectar negativament
la part més antiga del nucli urbà de Benicarló
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3- Recuperació d'espais lliures :
Sabem que el Centre Històric de la nostra ciutat presenta una trama
viària molt densificada, amb una ocupació del sòl que deixa poc a
marge als espais públics, d’esbarjo o de relació humana.
Creiem convenient dur a terme una decidida política d'apertura i
sanejament del viari i places públiques. El Pla Especial hauria de
determinar i introduir els mecanismes d'ordenació i gestió per a
generar o ampliar els espais lliures en el centre de Benicarló. En aquest
sentit es proposa actuar en:
3.1- La Plaça dels Alls. Recuperar aquest espai públic que va existir
en èpoques passades i que es va perdre, a favor de la propietat
privada, a partir de reparcel·lacions i llicències d'obres concedides
per l'Ajuntament des de les primeres dècades del segle XIX.
Tornar la seua significació històrica com el nucli on s’ubicava
l'antiga alqueria àrab a partir de la qual va nàixer i es va
desenrotllar la nostra ciutat, hauria de ser un dels objectius
primordials del Pla Especial del Centre Històric de Benicarló.
L'adquisició i derrocament d'algunes de les propietats privades que
avui en dia ocupen aquest espai, possibilitaria a l'Ajuntament el
promoure campanyes d'investigació arqueològica i recuperació
dels més antics senyals d'identitat de Benicarló, al mateix temps
que es generaria un espai on ubicar recursos museístics de forta
significació simbòlica. (imatges 7)
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3.2- En esta línia, creiem a més, convenient també l'ampliació de la
pròxima Plaça de Sant Vicent. Amb la redacció del futur Pla
Especial, apareix l'oportunitat d'adquisició del solar col·lateral,
provinent del derrocament d'una edificació i destinar-ho a
l'ampliació de la plaça pública.
Aquest és un solar que, inclús estant situat en les proximitats del
Temple Parroquial Sant Bartomeu, avui en dia presenta una
deplorable imatge de degradació.
Sens dubte, amb la seua transformació en espai urbà i amb un
adequat tractament de la paret mitgera vista, es milloraria la
percepció d'aquesta part de l'entorn del Centre Històric de
Benicarló (imatges 8: plànol cadastral actual)

Recuperació de la
Plaça dels Alls

Ampliació de la
Plaça Sant Vicent
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3.3- Limítrof al nucli històric tradicional es troben la fatxada i els
terrenys de la coneguda “Fundación José Maria Compte”. El Pla
Especial ha de ser l'argument per a donar resposta al repte
pendent de materialitzar la voluntat expressada per D. José Maria
Compte Fibla en el seu testament de l'any 1945: definir l'ús
“benéfic-cultural” a favor de l'espai públic i emprendre
decididament el seu desenvolupament. Ja no poden haver-hi mes
excuses !.
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4- Peatonalització.
Apostar pels espais accessibles per a vianants, amb recorreguts
específics també per a la bicicleta en tot en nucli urbà del centre. En
aquest sentit, creiem que, a partir del Pla Especial, s’ha de donar-se
prioritat a dos grans eixos vertebradors de caràcter eminentment
peatonal (imatge 9) :
1- El ja previst en els plans EDUSI, passeig des del MUCBE fins
a la Plaça Constitució
2- La connexió amb l'eix transversal des de la Placeta dels
Bous fins a la Plaça Mercat Vell, i el primer tram del carrer
Crist de la Mar fins al carrer Pio XII i que connecte amb la
plaça de la fundació José Maria Compte a través del carrer
Moreres
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En esta zona proposem la recuperació, o almenys la
recreació, de dos elements que persisteixen en la memòria
col·lectiva dels benicarlandos d'una certa edat, elements que
confereixen caràcter i identifiquen al Benicarló de sempre:
- La coberta a dos aigües de l'antic mercat, derrocada
en 1960. Això suposaria l'eliminació de l'actual estany
de volums desproporcionats. (imatge 10)
- L'antiga font “dels peixets”, amb els seus elements
de pèrgoles vegetals, el conjunt dels qual es va
destruir a finals de la dècada dels 80 amb les obres de
reurbanització de la plaça. (imatge 11)
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5- Mesures cautelars davant de l'amenaça de
derrocament :
En la part més antiga del nostre centre, es constata l'existència
d'edificis en estat de conservació molt deficient, alguns amb
afonaments d'elements arquitectònics (fragments de cornises, parts
de forjats, balcons, etc) . Alguns d'estos edificis en situació d'abandó i
venda publicitada per mitjà de cartells en la pròpia casa o en oficines
immobiliàries. La majoria d'elles són construccions significatives del
nostre patrimoni, per la seua antiguitat superior als 100 anys (veure
ANNEX: EDIFICIS EN VENDA)
Davant de la demora en la redacció i tramitació del “Plan Especial de
Protecció, Conservació i Rehabilitació del Centre Històric Tradicional
de Benicarló”. Una demora que, previsiblement, es produirà pels
propis terminis i etapes que s’estableixen en l'expedient de
contractació dels servicis tècnics a la mercantil UNOMIL
ARQUITECTOS, S.L., sol·licitem que s’establisquen, amb caràcter
urgent, les mesures cautelars necessàries que la legislació permet
(suspensió de llicències, aplicació efectiva del deure legal de
conservació dels edificis, etc) a l'efecte d'evitar pèrdues irreparables
que qualsevol nova sol·licitud de llicències d'obres es pogueren
demanar. Així com les tendents a la conservació d'edificis, solars i la
resta d'instal·lacions en condicions de seguretat, salubritat, ornament
públic i decor, com és de llei.
Perquè així conste ho subscrivim a Benicarló a 24 de juny de 2019.
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ANNEX: ALGUNS EDIFICIS EN VENDA
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