PROPOSTA ALS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE LA GENERALITAT VALENCIANA

Presenta:
Maria Rosa Costa Costa, amb NIF 28994855C, amb domicili en Jesús Pobre, Dénia, Alacant,
com a presidenta i en nom de l’Associació de Veïns i Veïnes de Jesús Pobre, amb CIF
G03764107 i domicili en Plaça del Poble, 2 de Jesús Pobre.

Proposta:
CENTRE CULTURAL COMARCAL “EL CONVENT DE JESÚS POBRE”
El Convent de Jesús Pobre
L'hospici-convent, construït per l'orde franciscà en la segona meitat del segle XVIII, es troba
al costat de l'església parroquial de Jesús Pobre, en el terme municipal de Dénia.
En l'origen d'aquest edifici històric, es troba la figura de Fra Pere Esteve, conegut com Pare
Pere, que va viure entre els segles XVI i XVII i que va ser qui va donar el nom a aquesta
localitat.
Amb la desaparició dels monjos i la posterior desamortització que va tindre lloc en el segle
XIX, el convent va passar a mans privades. Actualment està ben conservat pels seus últims
propietaris i està en venda. Conté un pati amb pou central al voltant del qual es troben les
dependències conventuals i està confrontant amb l'antic hort adaptat a un ús residencial.
L’EATIM de Jesús Pobre ha iniciat el procés per a promoure el Convent i les seues
instal·lacions, com a Bé d’Interès Cultural.

Quin ús es proposa?
Es proposa com a centre cultural dedicat a activitats i tallers pels col·legis de primària i
centres de secundària de la comarca. També com a centre de formació de caràcter agrícola,
agricultura ecològica, elaboració de vins naturals, recuperació de blats antics, tot això
comptant amb l'hort adjacent.
Centre cultural per a activitats puntuals especialitzades (tipus *TED *talks) sobre els temes
més avançats o d’interès en la comarca.

Es pot proposar com a experiència pilot una cogestió del Centre Cultural El Convent
administració-societat civil, comptant amb les associacions de la comarca vinculades a la
formació i la cultura.

A qui beneficia?
Als xiquets i xiquetes de tots els col·legis de primària i als xics i xiques dels centres de
secundària de la Comarca de la Marina Alta.
També, i com a centre cultural i de formació per a adults, a tots els veïns amb inquietuds que
podran proposar qüestions específiques a tindre en compte en la programació periòdica.
A les associacions que vulguen ampliar la seua oferta de continguts culturals.

I per què en el Convent i no en un altre lloc?
El Convent és un edifici patrimoni històric que ha de ser públic. En aquest moment es dona
la circumstància que els últims propietaris, que l'han habitat i conservat durant molts anys,
de nacionalitat holandesa, per defunció de la propietària, ho han posat a la venda. És una
oportunitat històrica de recuperar aquest Convent del segle XVIII per a ús públic.
El Convent, pel seu valor arquitectònic, té entitat per a ser un centre comarcal. El fet que es
trobe en Jesús Pobre, en un entorn natural molt ben conservat i de fàcil accés, abunda en
aquesta idea.
Jesús Pobre es troba geogràficament al centre de la Marina Alta. A més, té fàcil accés des de
qualsevol punt. Això facilita enormement la seua utilització d'àmbit comarcal i arribat el cas,
d'àmbit autonòmic.

Àrea Territorial d'aplicació:
La comarca de la Marina Alta, que té 33 municipis amb una població aproximada de 175.000
habitants.
És d'assenyalar que el nombre de col·legis públics de la comarca ascendeix a uns 90 centres
que podrien utilitzant el Centre Cultural el Convent.

Per la qual cosa:
Proposem la compra per la Generalitat Valenciana del Convent de Jesús Pobre, establintse a continuació els acords o convenis necessaris per al seu manteniment.

