
JORNADES EUROPEES
DE PATRIMONI

A LA COMUNITAT VALENCIANA

VIURE ELS NOSTRES
PAISATGES CULTURALS

Ajuntament de
La Torre de les Maçanes

13, 20 i 27 de setembre de 2014

La Direcció General de Cultura participa en una nova edició de les Jornades Europees de Patrimoni 2014, amb el lema Viure els nostres paisatges culturals, organitzant una sèrie de visites a tres 
enclavaments del nostre territori on destaquen elements paisatgístics que ens parlen de la seua història i de les persones que els van habitar.
L’objectiu de la proposta és mostrar i conéixer, a través de visites guiades, estos llocs de gran riquesa patrimonial que han creat un paisatge cultural que hem de conservar i posar en valor.
El � d’estes jornades programades sumant-nos a la iniciativa del Consell d’Europa és complir també un dels objectius que es proposa esta Direcció General: la difusió del patrimoni per al gaudi i 
el coneixement dels ciutadans.
La proposta del programa es realitza en tres sessions previstes per als dies 13, 20 i 27 de setembre i se centra en la visita guiada gratuïta a tres enclavaments.

Parc Natural de l’Albufera (València)
La jornada permetrà conéixer el patrimoni cultural i natural en 
un paisatge idíl·lic conformat per la constant presència de 
l’home al llarg dels últims segles en este zona humida 
costanera. A més, es podrà observar part d’este patrimoni 
propi de zones humides que atorga a l’Albufera distintes 
figures jurídiques de protecció, navegant pel llac, recorrent 
canals propis de sistemes de reg ancestrals fins a arribar al 
punt on disfrutarem de la regata de vela llatina, la forma 
tradicional de navegar per l’Albufera de València.

13 de setembre, 10:30 h
Seu del Parc Natural
Projecció d’un audiovisual del Parc Natural, visita barraca i ruta 
pel llac: tradicions i regata de vela llatina, la forma tradicional 
de navegació de l’Albufera (fins a les 13:30 h).
Places limitades, inscripció prèvia necessària, tel. 963 874 168

La Torre de les Maçanes (Alacant)
El Pa Beneït: un ritual agrari i el seu paisatge cultural
Els rituals expressen la relació de les poblacions amb el medi. 
La festa principal de la Torre de les Maçanes se celebra el 9 de 
maig, dia de Sant Gregori d’Òstia, de qui la població va pregar 
la intercessió quan va ser assolada per una plaga de llagosta. 
L’excepcional ritual del Pa Beneït, en què les jóvens ofrenen a 
Sant Gregori grans pans que porten sobre el cap en un singular 
seguici, expressa el vincle de la comunitat amb el seu paisatge 
agrícola. Entre les activitats previstes per a esta jornada 
destaca la celebració extraordinària del ritual del Pa Beneït, 
coincidint amb la seua declaració com a Bé d’Interés Cultural 
de caràcter immaterial.

27 de setembre, 11:00 h
Morret de la Forca (al costat del depòsit de l’aigua)
Interpretació del paisatge (portes obertes visita Casa Alta, molí 
elèctric, llavador públic), seguici del Pa Beneït (BIC 
Immaterial) i missa amb ofrena i distribució del pa.

Els camins de Penyagolosa (Castelló)
Els pelegrinatges al santuari de Sant Joan de Penyagolosa 
destaquen per la seua transcendència religiosa i per la 
quantitat de tradicions de tot tipus que s’hi han consensuat a 
través dels temps. Els orígens dels pelegrinatges es perden en 
el temps, però arriben fins als nostres dies gràcies a la tradició 
d’una sèrie de pobles: Les Useres, Culla, Xodos, etc. En esta 
tradició es demana a Déu salut, pau i pluja del Cel. Des de la 
geografia, l’entorn, la flora, la fauna, els llocs, les consuetes, les 
indumentàries medievals, la gastronomia, les llegendes, fins a 
les melodies de cant pla, tot eixe bagatge fa únic al fenomen 
cultural dels camins del Penyagolosa, a més de ser una 
tradició medieval viva que s’ha mantingut sense interrupció.

20 de setembre, 12:00 h
Santuari de Sant Joan de Penyagolosa
Conferències sobre el patrimoni cultural dels camins dels 
diversos pelegrinatges que acudixen a Sant Joan, Les Useres, 
Xodos, Vistabella del Maestrat, Atzeneta del Maestrat i Culla. 
Concert de música antiga al santuari a càrrec de L’Estança 
Harmònica.
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La Direcció General de Cultura participa en una nova edició de les Jornades Europees de Patrimoni 2014, amb el lema Viure els nostres paisatges culturals, organitzant una sèrie de visites a tres 
enclavaments del nostre territori on destaquen elements paisatgístics que ens parlen de la seua història i de les persones que els van habitar.
L’objectiu de la proposta és mostrar i conéixer, a través de visites guiades, estos llocs de gran riquesa patrimonial que han creat un paisatge cultural que hem de conservar i posar en valor.
El � d’estes jornades programades sumant-nos a la iniciativa del Consell d’Europa és complir també un dels objectius que es proposa esta Direcció General: la difusió del patrimoni per al gaudi i 
el coneixement dels ciutadans.
La proposta del programa es realitza en tres sessions previstes per als dies 13, 20 i 27 de setembre i se centra en la visita guiada gratuïta a tres enclavaments.

Parc Natural de l’Albufera (València)
La jornada permetrà conéixer el patrimoni cultural i natural en 
un paisatge idíl·lic conformat per la constant presència de 
l’home al llarg dels últims segles en este zona humida 
costanera. A més, es podrà observar part d’este patrimoni 
propi de zones humides que atorga a l’Albufera distintes 
figures jurídiques de protecció, navegant pel llac, recorrent 
canals propis de sistemes de reg ancestrals fins a arribar al 
punt on disfrutarem de la regata de vela llatina, la forma 
tradicional de navegar per l’Albufera de València.

13 de setembre, 10:30 h
Seu del Parc Natural
Projecció d’un audiovisual del Parc Natural, visita barraca i ruta 
pel llac: tradicions i regata de vela llatina, la forma tradicional 
de navegació de l’Albufera (fins a les 13:30 h).
Places limitades, inscripció prèvia necessària, tel. 963 874 168

La Torre de les Maçanes (Alacant)
El Pa Beneit: un ritual agrari i el seu paisatge cultural
Els rituals expressen la relació de les poblacions amb el medi. 
La festa principal de la Torre de les Maçanes se celebra el 9 de 
maig, dia de Sant Gregori d’Òstia, de qui la població va pregar 
la intercessió quan va ser assolada per una plaga de llagosta. 
L’excepcional ritual del Pa Beneit, en què les jóvens ofrenen a 
Sant Gregori grans pans que porten sobre el cap en un singular 
seguici, expressa el vincle de la comunitat amb el seu paisatge 
agrícola. Entre les activitats previstes per a esta jornada 
destaca la celebració extraordinària del ritual del Pa Beneit, 
coincidint amb la seua declaració com a Bé d’Interés Cultural 
de caràcter immaterial.

27 de setembre, 11:00 h
Morret de la Forca (al costat del depòsit de l’aigua)
Interpretació del paisatge (portes obertes visita Casa Alta, molí 
elèctric, llavador públic), seguici del Pa Beneit (BIC 
Immaterial) i missa amb ofrena i distribució del pa.

Els camins de Penyagolosa (Castelló)
Els pelegrinatges al santuari de Sant Joan de Penyagolosa 
destaquen per la seua transcendència religiosa i per la 
quantitat de tradicions de tot tipus que s’hi han consensuat a 
través dels temps. Els orígens dels pelegrinatges es perden en 
el temps, però arriben fins als nostres dies gràcies a la tradició 
d’una sèrie de pobles: Les Useres, Culla, Xodos, etc. En esta 
tradició es demana a Déu salut, pau i pluja del Cel. Des de la 
geografia, l’entorn, la flora, la fauna, els llocs, les consuetes, les 
indumentàries medievals, la gastronomia, les llegendes, fins a 
les melodies de cant pla, tot eixe bagatge fa únic al fenomen 
cultural dels camins del Penyagolosa, a més de ser una 
tradició medieval viva que s’ha mantingut sense interrupció.

20 de setembre, 12:00 h
Santuari de Sant Joan de Penyagolosa
Conferències sobre el patrimoni cultural dels camins dels 
diversos pelegrinatges que acudixen a Sant Joan, Les Useres, 
Xodos, Vistabella del Maestrat, Atzeneta del Maestrat i Culla. 
Concert de música antiga al santuari a càrrec de L’Estança 
Harmònica.
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JORNADAS EUROPEAS
DE PATRIMONIO

EN LA COMUNITAT VALENCIANA

VIVIR NUESTROS
PAISAJES CULTURALES

13, 20 y 27 de septiembre de 2014

La Dirección General de Cultura participa en una nueva edición de las Jornadas Europeas de Patrimonio 2014, bajo el lema Vivir nuestros paisajes culturales, organizando una serie de visitas a 
tres enclaves de nuestro territorio donde destacan elementos paisajísticos que nos hablan de su historia y de las personas que los habitaron.
El objetivo de la propuesta es mostrar y conocer, a través de visitas guiadas estos lugares de gran riqueza patrimonial que han creado un paisaje cultural que debemos conservar y poner en valor.
El �n de estas jornadas programadas sumándonos a la iniciativa del Consejo de Europa es cumplir también con uno de los objetivos que se propone esta Dirección General: la difusión del 
patrimonio para el disfrute y conocimiento de los ciudadanos.
La propuesta del programa se desarrolla en tres sesiones previstas para los días 13, 20 y 27 de septiembre y se centra en la visita guiada gratuita a tres enclaves.

Parque Natural de la Albufera (Valencia)
La jornada permitirá conocer el patrimonio cultural y natural 
en un paisaje idílico, conformado por la constante presencia 
del hombre a lo largo de los últimos siglos en este humedal 
costero. Además, se podrá observar parte de este patrimonio 
propio de humedales que le otorga a la Albufera distintas 
figuras jurídicas de protección, navegando por el lago, 
recorriendo junto a canales propios de sistemas de riego 
ancestrales hasta llegar al punto donde disfrutaremos de la 
regata de vela latina, la forma tradicional de navegar por la 
Albufera de Valencia.

13 de septiembre, 10:30 h
Sede del Parque Natural
Visualización de un audiovisual del Parque Natural, visita barraca 
y ruta por el lago: tradiciones y regata de vela latina, la forma 
tradicional de navegación de la Albufera (hasta las 13:30 h).
Plazas limitadas, inscripción previa necesaria, tel. 963 874 168

La Torre de les Maçanes (Alicante)
El Pa Beneit: un ritual agrario y su paisaje cultural
Los rituales expresan la relación de las poblaciones con el 
medio. La fiesta principal de La Torre de les Maçanes se celebra 
el 9 de mayo, día de San Gregorio Ostiense, a quien la población 
buscó su intercesión cuando se vio azotada por la plaga de la 
langosta. El excepcional ritual del Pa Beneit, en el que las 
jóvenes ofrendan a San Gregorio grandes panes portados sobre 
sus cabezas en singular cortejo, expresa el vínculo de la 
comunidad con su paisaje agrícola. Entre las actividades 
previstas para esta jornada destaca la celebración extraordinaria 
del ritual del Pa Beneit, coincidiendo con su declaración como 
Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial.

27 de septiembre, 11:00 h
Morret de la Forca (junto al depósito del agua)
Interpretación del paisaje (puertas abiertas visita Casa Alta, 
molino eléctrico, lavadero público), cortejo del Pa Beneit (BIC 
Inmaterial) y misa con ofrenda y distribución del pan.

Los caminos de Penyagolosa (Castellón)
Las peregrinaciones al santuario de Sant Joan de Penyagolosa 
destacan por su trascendencia religiosa y por la cantidad de 
tradiciones de todo tipo que se han consensuado a través de los 
tiempos. Los orígenes de las peregrinaciones se pierden en el 
tiempo, pero llegan hasta nuestros días gracias a la tradición de 
una serie de pueblos: Les Useres, Culla, Xodos, etc. En ella se pide 
a Dios salud, paz y lluvia del Cielo. Desde la geografía, el entorno, 
la flora, la fauna, los lugares, las consuetes, las indumentarias 
medievales, la gastronomía, las leyendas, hasta las melodías de 
canto llano, todo este bagaje hace único al fenómeno cultural de 
los Caminos del Peñagolosa, además de ser una tradición 
medieval viva que se ha mantenido sin interrupción.

20 de septiembre, 12:00 h
Santuario de Sant Joan de Penyagolosa
Conferencias sobre el patrimonio cultural de los caminos de las 
diversas peregrinaciones que acuden a Sant Joan, Les Useres, 
Xodos, Vistabella del Maestrat, Atzeneta del Maestrat y Culla. 
Concierto de música antigua en el santuario a cargo de 
L’Estança Harmònica.
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