
 

 

Vicente Torner, regidor de l'Ajuntament de Llíria, en nom i representació del 
mateix, per mitjà del present escrit, i fent ús de les atribucions que li conferix el 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals 
(aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre), proposa a la 
comissió de Cultura per al seu debat, la següent: 

MOCIÓ PER A RECUPERAR PER PART DEL CONSISTORI EDETÀ  LA 
ELABORACIÓ DE PUBLICACIONS SOBRE ELS OFICIS PERDUTS  DE 
LLÍRIA I L’HOMENATGE ALS ARTESANS DE LLÍRIA   

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

En els últims anys, amb motiu del dia 1 de maig, l'Ajuntament de Llíria ha 
treballat, en col·laboració amb experts de la zona del Camp del Túria, per a 
l'elaboració de publicacions que arrepleguen els antics treballs de caràcter 
artesanal populars.  
 
Les publicacions busquen transmetre de forma pedagògica com eren els oficis 
que han anat desapareixent o es conserven de forma residual, però que 
seguixen presents en la memòria de moltes persones majors de la nostra ciutat 
i que han sabut transmetre-les a les generacions posteriors.  
 
L'Ajuntament de Llíria, en els passats exercicis, ha editat dos publicacions: 'La 
memòria dels oficis perduts: Els fornillers', de Francesc Rozalén, Miguel Cerezo 
i  Amadeo Civera i 'La memòria dels oficis perduts: Els espardenyers', l'autor 
del qual és el veí de Llíria Miguel Torres Faubel. 
 
Estos treballs artesanals, com molts altres, formen part de la nostra història, i 
cal recordar i ensenyar a les noves generacions les activitats que van marcar 
una època al nostre poble.  
 

Per tot allò que s'ha exposat 
 
Se sotmet a l'aprovació dels membres de la comissió de Cultura els següents:  
 

ACORDS 
 
1.- Que l'Ajuntament de Llíria, a través de la regidoria de Cultura, impulse 
l'edició de noves publicacions sobre oficis perduts de Llíria. 
 
2.- Que l'Ajuntament de Llíria, a través de la Regidoria de Cultura, en la 
presentació de la pròxima publicació, realitze un acte homenatge d'aquelles 
persones que puguen donar testimoni o represente en èpoques passades la 
dedicació a un ofici perdut popular de Llíria.  
 
 



 
 

En Llíria, 9 de maig de 2016 
 

 
 

 
 
 

Vicent Torner  
Regidor de l’Ajuntament de Llíria 

   


