
Estimat Sr. Bisbe de la Diòcesi de Segorbe Castelló: 

Com vostè sap a Artana tenim un problema en la restauració de la façana nord de l’església. 

Una façana de la que hem aportat uns 40 testimonis manifestant per escrit, que eixa paret 

estava a pedra descoberta però emblanquinada de calç, el problema ve quan a principi dels 

anys 50 del segle passat es va arrebossar amb ciment portland. 

Ara quan es pretén restaurar eixe mur, va haver una reunió quan les obres de repicat d’eixe 

portland començaven, on estaven les dues arquitectes de Patrimoni, els arquitectes de l’obra i 

el municipal així com l’alcalde i el rector de la Parròquia, en la que van decidir cobrir tot el 

conjunt excepte la porta tapiada de mig punt i la cantonera oest. 

Això, insistim, va ser al principi quan encara no es podia veure ni de bon tros la totalitat del 

mur descobert. A mesura que anaven progressant les obres de neteja observàvem que 

apareixien elements d’interès i fèiem informes; al final en vam fer quatre. 

Malgrat haver-los enviat tots, no han arribats els dos últims a la Conselleria, podríem dir que 

són efectes col·laterals de la pandèmia que estem patint. 

Finalment hem rebut una resolució de la Conselleria que dictamina que el mur s’ha de cobrir. 

Nosaltres hem fet un recurs que desprès li l’enviarem en correu apart. També pot veure tots 

els altres documents sobre el tema que ens ocupa a primera pàgina del nostre arxiu digital 

Artanapèdia. 

Si defensem aquesta postura de conservació de la façana amb pedra cara vista és perque 

considerem és el millor per a la Parròquia i per al poble, per aquest motiu utilitzarem tot els 

mitjans per a aconseguir-ho i pensem que l’Església faria el correcte en defensar la riquesa 

arqueològica i interpretació de la història que es pot intuir en aquesta façana. 

Finalment volem advertir-li que si tots els nostres recursos ens resultes desfavorables i 

cobreixen la paret, farem un últim recurs a la Unió Europea. Aquest organisme te normatives 

de protecció del patrimoni que contradiuen el que pretenen fer en la nostra Església. Poden 

consultar la Carta de restauro 1932, 1972, 1987,etc. Així com la Carta de Ecomos de Ename i 

altres disposicions. 

Cas d’aquest recurs ser favorable a la conservació, hipòtesi molt probable, s’obligaria al 

promotor de l’obra a pagar els costos del descobriment de la façana per a deixar-la en estat 

original. Indubtablement que les despeses serien multimilionàries. 

Moltes gràcies Sr. Bisbe per l’atenció que no dubtem posara a aquesta carta. 


