FUTURA CONSTRUCCIÓ
DEL CEMENTERI
Els Borbons del segle XVIII són els primers en preocupar-se de la Sanitat -a
nivell de Poble- i, entre les mesures que van prendre, estaven:
Construcció de cementeris,fora del poble -a tot arreu del País- per a més
higiene, ja que soterraven a la gent en l'església.
El 18 de gener del 1808, el Justícia i l'Ajuntament -després de les Ordres de 3
d'abril de 1787 i la Circular del Consell de 28 de juny de 1804- compra una partida de
fusta i materials, per a la formació i construcció del Cementeri, en terreny públic, la
ubicació estava assenyalada a l'eixida del poble del camí del lloc de Pedreguer.
“Por el presente y en su virtud el Depositario de Propios de esta Villa,
entregará para pagar al patrón de Binarós, a Matías Soldevila y a Lorenzo Costa,
mil seiscientos cincuenta y seis reales de vellón, à saber:
AI Patrón quinientos setenta y seis reales, valor de tres docenas de
Abatones ó Maderas, à Matias Soldevila setecientos veinte reales valor de
quatro millares de Tornillos y tres millares de Tepas, y à Lorenzo Costa
trescientos sesenta reales , por el valor de quatro Almodines de cal, todo
comprado para la fábrica del Sementerio; que con el recibo de los interesados se
le abonará en la Data que cuanto pues así lo tenemos mandado hoy día de la
fecha afirmamos los que sabemos en Ondara a treinta y uno de Octubre de mil
ochocientos seis.
Que Vicente Mestre, Depositario a pagado y entregado los mil seiscientos
cincuenta y seis reales de Vellón. Y por no saber escrivir los Interesados y
Manchadores del Patrón y hecho a la Vila de la Almadraba donde se
desembarcó la madera; lo firman,
Jaime Gavila - Josef Pastor - Manuel Barber - Alexandro Soldevila.
El 20 de febrer de 1808, Bautista Vives, Síndic Prioner, en nom de l'Ajuntament
d'aquest Vila, sol·licita, a en Manuel de Santisteban, membre del Govern del Consell i
Corona d'Aragó, instruïsca expedient sobre construcció de Cementeris i li aprove la
llicència d'obres, apart demana als veïns porten els materials al peu de l'obra en els
dies festius.
Una vegada aprovada la llicència d'obres, el pagament era el següent pas a
donar, en cas que el fons de la Fàbrica Parroquial, dels Delnos (Diezmos) i Caudals
dels Propis de la Vila no foren suficients per suplir les despeses del Cementeri
s’obligaria als veïns a pagar la resta de diners.
A més a més es pagaren per tallar 4 taules de Fusta 192 reals, en tot, el
cementeri va valdre 1.848 reals.
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