Bars i restaurants
El Jardín Vertical | 964 32 99 38
La Coveta | 617 872 862
El Rullo | 675 617 858
La Vinya | 664 386 738
Calauela | 620 488 482
El Morral | 695 748 424
Tile | 964 32 90 13
Casa Vicent | 664 096 757
Bar Marcos | 654 795 371
Mesón Sant Miquel | 964 33 51 21
German II | 662 352 731
L’Aparonet | 660 769 567
Pub-Cafè El Mollet | 964 32 93 85

En esta Jornada sobre el Patrimoni de Vilafamés
es plantejaran els problemes i possibles
solucions sobre una part del patrimoni local, el
nucli històric, la zona declarada BIC. Es tractaran
aspectes relacionats amb la protecció,
restauració, conservació, difusió i presa de
consciència dels béns patrimonials. Comptem
amb ponents molt especialitzats, acadèmics i
professionals de reconeguda solvència que ens
informaran de diferents aspectes relacionats
amb el nucli antic de Vilafamés.
Volem que participen els professionals del
sector de la construcció del municipi (obrers,
pintors, electricistes, llanders, aparelladors,
arquitectes), perquè fa dècades que treballen
en un dels conjunts històrics més ben
conservats del País Valencià i perquè són una
peça fonamental en la restauració i conservació
del patrimoni arquitectònic. També convidem a
tot el veïnat implicat, propietaris d'immobles,
empresaris, comerciants i a totes aquelles
persones que s'interessen per la conservació
del llegat patrimonial que hem heretat (públic i
privat). L'objectiu és traure unes bones
conclusions que ens aprofiten per a futures
actuacions i amb la màxima participació
ciutadana possible.

I Jornada sobre el Patrimoni
de Vilafamés: el nucli històric

Dissabte, 15 d’octubre:
· 09:00 h. Inauguració.
· 09:30 h. "Passat, present i futur del conjunt
històric de Vilafamés", a càrrec de Joan Mateu,
Xavier Allepuz i Vicent Àlvarez, presentat per
Josep Miralles.
· 11:00 h. Descans i café.
· 12:00 h. “La restauració de l’arquitectura tradicional: com conservar, renovant”, a càrrec de
Camilla Mileto i Fernando Vegas, presentats per
Francisco Grande.
· 17:00 h. "Experiències i propostes de futur" a
càrrec d'Arturo Zaragozá i Belen Bachero,
presentats per Alejandro Gómez.
· 18:30 h. "Un Pla Especial per a Vilafamés" a
càrrec d'Esther Franch, presentada per Júlia
Castillo.
Diumenge, 16 d'octubre:
· 09:30 h. Lectura de les conclusions de la
jornada anterior.
· 10:30 h. Visita guiada per Josep Miralles:
“Vilafamés entre portals i paraules”.

Full d'inscripció:
Nom: ________________________
Cognoms: ____________________
Ocupació: ____________________
Adreça: ______________________
C.P.: _________________________
Municipi: _____________________
Telèfon: ______________________
E-mail: _______________________
Nota: Inscripció gratuïta i limitada a 70 places.

Consell Municipal de Cultura
Més informació:
Tel: 964 32 90 01
www.vilafames.es
Facebook Patrimoni Vilafamés:
https://www.facebook.com/jornadapatrimoni/
E-mail: patrimonivilafames@gmail.com

