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PRIORAT

Demanen que la UNESCO declari el Priorat
Patrimoni Mundial

Una associació de persones, entitats i administracions del

Priorat s'han proposat portar els valors de la comarca

davant la UNESCO perquè la organització la declar i

Patrimoni Mundial. L'associació es diu Prior(it)at i al·lega

que la comarca és un cas únic de relació entre els seus

habitants i el paisatge rural i agrícola. L'associació es basa

també en la futura Carta del Paisatge del Priorat per donar

valor als seus arguments. El projecte perquè el paisatge

cultural de la comarca sigui declarat Patrimoni Mundial

s'està redactant i es presentarà a la Generalitat a finals

d'any. Posteriorment es derivarà a la direcció de Patrimoni

de l'Estat per a poder ser seleccionat per la UNESCO. 

L'associació Prior(it)at concentra productors i pagesos, restauradors i hostalers, entitats culturals i

socials, administracions i persones a títol individual que volen que el paisatge de la comarca compti amb

un reconeixement oficial de magnitud com és el que atorga la Organització de les Nacions Unides per a

l'Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO). D'aquesta manera els valors paisatgístics de la comarca

quedarien més protegits. 

Aquesta major protecció o preservació, segons els impulsors de la iniciativa, no representa anar en

contra del progrés sinó que les millores que es puguin fer a la comarca hauran de fer-se 'tenint en

compte l'ordre i les normes del Priorat', segons ha explicat el vicepresident de l'associació, Ricard Masip. 

Els membres de l'associació expliquen que cal preservar la concentració dels cultius mediterranis que es

donen al Priorat i la 'diferència' que representa el paisatge del Priorat respecte al de les comarques

veïnes. Des de l'associació, a més, es destaca que el projecte per a declarar la comarca Patrimoni de la

Humanitat és una 'eina engrescadora' per a la població, que segueix un mateix camí en aquesta idea

independentment de les diferents sensibilitats existents. 


