
 

LES USERES
LLUCENA

CASTILLO DE VILLAMALEFA
ATZENETA DEL MAESTRAT

CULLA
VISTABELLA DEL MAESTRAT

LUDIENTE
VILLAHERMOSA DEL RÍO

XODOS
PUERTOMINGALVO

Visites guiades gratuïtes pel patrimoni

En què consisteixen les jornades?
La Diputació de Castelló i la Càtedra de Centres Històrics de la Universitat 
Jaume I presenten la segona edició de les rutes guiades gratuïtes per 
Centres Històrics i Itineraris Culturals, atractives i originals visites pel total 
dels 10 municipis que conformen la candidatura a Patrimoni Mundial 
Unesco, dissenyades per posar al descobert tot el seu patrimoni 
arquitectònic i natural.

Els caps de setmana de setembre i octubre, podràs recórrer els seus nuclis 
històrics, cellers, molins, museus, paratges singulars, tallers antics...

No ho dubtes, reserva la teua visita i no deixes passar l'oportunitat de 
conèixer aquests llocs únics.

Inscripció
A través de www.caminsdelpenyagolosa.es

També pots inscriure't a l'activitat concreta de cada municipi al seu ajun-
tament.

Jornades Gastronòmiques
                        

Els dies de visita a cada municipi, alguns bars i restaurants locals oferiran
menús i tapes de gastronomia tradicional. Trobaràs més informació a
la nostra pàgina web.

II Jornades de
Centres Històrics

i Itineraris Culturals
Setembre i octubre de 2017

www.caminsdelpenyagolosa.es

Dissabte 30 de setembre de 2017 PUERTOMINGALVO
(Terol)10:00h a 12:30h. Visita guiada pel nucli històric:               

- Carrers i nucli històric declarat Bé d'Interès Cultural.
- Edificis històrics.
- Vivendes tradicionals.
- Picapedrer.
- Taller d'orfebreria.
- Taller de ceràmica.

16:00h a 18:00h. Ruta guiada pels voltants:
- Visita a un antic molí fariner.

LUDIENTEDiumenge 1 d’octubre de 2017 

Suport a la difusió

Segueix-nos!

10:00h a 12:30h. Visita guiada pel nucli històric:
- Carrers i nucli històric.
- Edificis històrics.
- Vivendes tradicionals.
- Casa del Marquès de Villahermosa.
- Antic forn.
- Cubs de vi.

16:00h a 18:00h. Ruta guiada pels voltants:
- Eixida a les masies de La Puebla.
- Visita a la Cueva Alta.



       

 

  

VILLAHERMOSA

CULLA

En què consisteixen les jornades?
La Diputació de Castelló i la Càtedra de Centres Històrics de la Universitat 
Jaume I presenten la segona edició de les rutes guiades gratuïtes per 
Centres Històrics i Itineraris Culturals, atractives i originals visites pel total 
dels 10 municipis que conformen la candidatura a Patrimoni Mundial 
Unesco, dissenyades per posar al descobert tot el seu patrimoni 
arquitectònic i natural.

Els caps de setmana de setembre i octubre, podràs recórrer els seus nuclis 
històrics, cellers, molins, museus, paratges singulars, tallers antics...

No ho dubtes, reserva la teua visita i no deixes passar l'oportunitat de 
conèixer aquests llocs únics.

Inscripció
A través de www.caminsdelpenyagolosa.es

També pots inscriure't a l'activitat concreta de cada municipi al seu ajun-
tament.

Jornades Gastronòmiques
                        

Els dies de visita a cada municipi, alguns bars i restaurants locals oferiran
menús i tapes de gastronomia tradicional. Trobaràs més informació a
la nostra pàgina web.

Dissabte 2 de septembre de 2017 LESUSERES

Notes: 

- La data límit per a la inscripció en cadascuna de les visites serà el dijous anterior a  
  la seua realització.
- És possible assistir únicament a la visita del matí o de la vesprada.
- Les visites s'iniciaran a l'ajuntament de cada municipi.
- És recomanable anar amb 10 minuts d'antelació.
- Per a les rutes exteriors cal dur calçat adequat i aigua.

ATZENETA
10:00h a 12:30h. Visita guiada pel nucli històric:
- Edificis històrics.
- Vivendes tradicionals.
- Sènia coberta.
- Molí.
- Palau del segle XVII.
- Antiga ferreria.
- Exposició de ferramentes antigues.

16:00h a 18:00h. Ruta guiada pels voltants:
- Eixida al Mas de Propet.
- Exposició fotogràfica i ofici d’escultor de ferro.

DELMAESTRAT DELRIO

VISTABELLA
DELMAESTRAT10:00h a 12:30h. Visita guiada pel nucli històric:

- Carrers i nucli històric declarat Bé d'Interès Cultural.
- Edificis històrics.
- Vivendes tradicionals.
- Antiquari.
- Antiga fusteria i ferreria.
- Molí de gra.
- Escorxador i carnisseria.

16:00h a 18:00h. Ruta guiada pels voltants:
- Eixida a la Carrasca, Mas del Molinell, Mas d’En Palau 
  i Molí de l’Orde. 
-Explicació dels oficis d'apicultor i pastor.
 

Diumenge 3 de septembre de 2017 

10:00h a 12:30h. Visita guiada pel nucli històric:
- Carrers i nucli històric.
- Edificis històrics.
- Vivendes tradicionals.
- Antiga ferreria.
- Antic teatre.
- Museu etnològic.
- Refugi de la Guerra Civil.
- Taller d'oficis artesanals 'fem pa'.

16:00h a 18:00h. Ruta guiada pels voltants:
- Eixida per la Ruta dels Molins. Visita al Molí Batà.
 

Dissabte 9 de setembre de 2017 LLUCENA

Diumenge 10 de setembre de 2017 
10:00h a 12:30h. Visita guiada pel nucli històric:
- Edificis històrics.
- Vivendes tradicionals.
- Carrers pels que transiten Els Pelegrins.
- Museu dels Pelegrins.
- Museu Etnològic Ca Joumet - Antics Tratants de Cavalleries.
- Molí d’oli.

16:00h a 18:00h. Activitat:
- Taller d’oficis artesanals ‘espardenya userana’.

10:00h a 12:30h. Visita guiada pel nucli històric:
- Calles i nucli històric.
- Edificis històrics.
- Vivendes tradicionals.
- Antic forn.
- Antiga fusteria.

16:00h a 18:00h. Ruta guiada pels voltants:
- Eixida al Mas de l’Espino, Font de l’Espino i Mas de Gual. 

Dissabte 16 de setembre de 2017 

10:00h a 12:30h. Visita guiada pel nucli històric:
- Calles i nucli històric.
- Edificis històrics.
- Antiga fusteria.
- Taller d'elaboració de sabó artesanal a la farmàcia.
- Exposició de documentació històrica a la Antiga Presó.
- Antigues escoles. Característiques i peculiaritats de les 
  masies entre termes.

16:00h a 18:00h. Ruta guiada pels voltants:
- Eixida al Mas d’Asensio.
 ‘La llegenda del frare que es va convertir en savina’.
 

Diumenge 17 de setembre de 2017 XODOS

Dissabte 23 de setembre de 2017 
10:00h a 12:30h. Ruta guiada pels voltants:
- Eixida al riu Carbo. 
- Antic molí fariner.
- Masía Roncales. 
            
16:00h a 18:00h. Visita guiada pel casc históric:
- Calles i nucli històric.
- Edificis històrics.
- Pintures del segle XV.
- Centre de reproducció de salmònids.

10:00h a 12:30h. Visita guiada pel nucli històric:
- Carrers i nucli històric.
- Edificis històrics.
- Almàssera.
- Antic forn.
- Alt del castell.

16:00h a 18:00h. Ruta guiada pels voltants:
- Exida al Mas Quemao i Masia de la Granella.

Diumenge 24 de setembre de 2017 
CASTILLO

DEVILLAMALEFA


