REUNIÓ DE VOLUNTARIS PEL PATRIMONINÚMERO 1
DATA: divendres, 15 d'abril de 2016
ASSISTENTS:

Sergio

Agramunt,

Lucía

Carratalà,

Concha

Domingo,

Ximo

Gumbau,

Rocío Isach, José M. Martin-Lorente, Lola Molinos, Imma Monlleó, Maria José Orenga, Loles Orenga, María Teresa
Pedro, Marta Pedro, Manolo Recatalà, Juan Recatalà, Conxa Romero, María José Ruiz, Josep Vicent Arnau, Joan
Vicent, Joan Antoni Vicent.

En la primera reunió del grup de voluntaris els assistents, conflueixen a la trobada amb perfils i edats ben
diferents, però amb una il·lusió comuna: "Conèixer, mantenir i difondre el nostre patrimoni".
Hem tingut temps de posar damunt la taula diverses necessitats i actuacions, però de tot plegat hem pres els
següents acords, que posem en el vostre coneixement:
-Els voluntaris realitzaran una visita pel nostre patrimoni cultural per a conèixer-lo, fent la primera eixida l'1 de
maig de 2016.
- S'oferiran sortides culturals locals als veïns els últims dissabtes de cada mes, guiades per Joan Vicent. Així
doncs, com és el mateix Joan Vicent qui s'encarrega del servei cultural que ofereix el Museu del Poble els
dissabtes pel matí, hem acordat que aquests dissabtes, l'encarregada d'obrir les seues portes, serà Concha
Domingo, voluntària activa del grup.
-També s'acorda realitzar eixides per conèixer el patrimoni natural.
- A partir de les visites esmentades anteriorment, es confeccionarà el llistat dels béns culturals que te el nostre
poble i amb l'ajuda de Marta Pedro també farem el dels béns naturals (flora i fauna). Així després, es podrà
sol·licitar una catalogació tècnica. Josep Lluís Notari proposa demanar ajuda a la Universitat Jaume I, doncs tenen
programes expressament dedicats a aquests afers.
- Pel que fa al patrimoni immaterial(tradicions orals, coneixement etc.), es llança la idea d'organitzar espais i
moments de conversa per tal de compartir coneixements al voltant d'una sèrie de temes, acordats prèviament,
d'interès tant històric, com actual o cultural del poble. Es proposaran com un típic sopar "de pa i porta", amb un
tema central de conversa i tindran la veu aquells veïns de la població, qui per la seua trajectòria, treball, estudis o
experiència, puguen tindre un saber més extens i així, com a experts en la matèria, puguen compartir-lo amb la
resta dels assistents, en un ambient distés i de germanor. Es proposa el nom de "Sopar i raonar" per a estes
trobades.
- Joan Antoni Vicent, proposa que es faça ús el blog de l'associació de veïns del poble,
https://associaciodeveinslavilavella.wordpress.com/ en la web de l'ajuntament , i així donar visibilitat i suport al
treball que des de fa uns quants anys estan portant a terme aquests veïns.

- Caldria digitalitzar les notícies del poble aparegudes en premsa, per penjar-les a la web de l'ajuntament. Així
com el llegat oral dels nostres majors (contes, dites, receptes), per tal de no perdre'l.
- Es planificaran també eixides periòdiques als municipis del voltant, per conèixer-los millor i per nodrir-nos
també el seu patrimoni.
- S'acorda presentar el Grup de Voluntaris del poble el dia 13 de maig, aprofitant la presentació de la Peça
Invitada al Museu, oferint als assistents passar a augmentar el llistat de voluntaris.
- A partir d'aquest punt es realitzarà un calendari d'actuacions concretes, com per exemple, la netejar dels
Caminets del Moro situats baix de l'ermita i fixar dies concrets (mensuals, bimensuals etc.) per a totes les eixides
i també per a les reunions dels voluntaris.

Sense cap altre tema a tractar, el grup de Voluntaris s'acomiada i s'emplaça al dia 1 de maig per a realitzar la
primera eixida per conèixer el patrimoni local.

