REUNIÓ DE VOLUNTARIS PEL PATRIMONINÚMERO 2
La Vilavella, dijous 20 d'octubre de 2016
ASSISTENTS: Rocío Isach, Marta Pedro, Ximo Gumbau, Rocío Molinos, Maria Teresa
Pedro, Lola Molinos, Loles Orenga, Maria José Vicent, Manolo Recatalà, Maria José
Orenga, Josep Vicent Arnau, Joan Recatalà, Inma Vicent i Joan Antoni Vicent.

En primer lloc es dona lectura de l'acta de la sessió anterior i es fa una valoració de
les activitats organitzades per al 9 d’octubre.
Seguidament se comunica que del llistat que vàrem fer de béns culturals del nostre
poble, s´ha enviat a Conselleria de Cultura les fitxes tècniques del llavador i de les
trinxeres del pilonet de Sta. Bàrbara per tal que passen a formar part del catàleg de
BRL de la Vilavella.
A continuació els presents acorden les següents activitats:
 Divendres 28 d'octubre: «Menjar i raonar», el tema en esta ocasió serà «el
món del reg» a càrrec de Manolo Recatalà. El lloc on es farà el sopar-

col·loqui serà al Banak.
 Diumenge 30 d'octubre: a partir de les 8:00h, Jornada de voluntariat a les
trinxeres de Sta. Bàrbara.
 Dimarts 1 de novembre: a les 9:00h, I jornada de treball per tal de netejar
tota la zona de les pedres picadores d'espart al voltant de l'ermita.
 Diumenge 6 de novembre: a les 10:00h, visita guiada per Joan Vicent pel
cementeri de la Vilavella on visitarem el panteó del brigadier Ramirez i
varies làpides molt interessants.
 Dimarts 6 de desembre: Eixida cultural al Benicató de Nules, visita guiada
per Raquel Ventura del museu de medallística Enrique Giner.
 Diumenge 18 de desembre: Eixida a Llíria per visitar els jaciments
arqueològics, els casc antic de la vila vella, el Temple Oracular i les Termes
Romanes de Mura, els Banys Àrabs, la muralla medieval, l'església de la
Sang i el museu Arqueològic.
Sense cap altre tema a tractar s'alça la sessió.

