
IJORNADES 

PATRIMONI 

INDUSTRIAL 

El llegat cultural industrial a la província d'Alacant 



09:00 a 9:30 h. Recepció i lliurament 
de documentació.

09:30 a 9:45 h. Inauguració.

09:45 a 10:45 h. “Actuant sobre 
el Patrimoni Industrial d’Alacant. 
Pràctiques, manques i algunes 
propostes”   
Manuel Carreres Rodriguez, llicenciat 
en Història de l’Art i President de 
l’Associació de Patrimoni Industrial 
valencià.

10:45 a 11:15 h. Pausa - café.

11:15 a 12:15 h. “Els Projectes d’Alcoi 
Industrial sobre el Llegat Històric 
Industrial d’Alcoi”.   
Enrique J. Masiá Baudes, doctor 
Enginyer Industrial i President de 
l’Associació d’Alcoi Industrial i José Luis 
Boronat Fuster, Enginyer Tècnic Químic  
i Tèxtil i vocal de la Junta Directiva  
d’Alcoi Industrial.

12:15 a 13:15 h. “Patrimoni Industrial a 
Elx: el Museu Escolar de Puçol”.  
Rafael Martínez García, doctor en 
Geografia i director del Museu Escolar de 
Puçol.

13:15 a 14:15 h. “El Museu Valencià del 
Joguet, 30 anys cuidant el patrimoni 
jogueter”.   
Pilar Avilés Valls, coordinadora del Museu 
Valencià del Joguet i Sofía Albero Verdú, 
tècnic en el Museu Valencià del Joguet.

14:15 a 16:30 h. Esmorzar.

16:30 a 17:30 h. “Recuperació de 
Patrimoni Arquitectònic Industrial a la 
província d’Alacant: “MUBOMA” i “Cava 
Gran d’Agres”.  
Rafael Pérez Jiménez, director de l’Àrea 
d’Arquitectura de la Diputació d’Alacant.

17:30 a 19:00 h. Visita guiada per a 
conéixer el Patrimoni Industrial d’Alcoi. 
Josep Maria Segura Martí. Arqueòleg, 
Centre Alcoià d’Estudis Històrics i 
Arqueològics – Llegat Històric Industrial 
d’Alcoi.

PROGRAMA
DIMECRES 22 DE SETEMBRE



ORGANITZA
Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert, organisme autònom de la Diputació 
d’Alacant. Departament d’Art i Comunicació Visual “Eusebio Sempere”.

COORDINA
Estefanía Soler Selma. Subdirecció de Patrimoni Històric Artístic. Institut Alacantí 
de Cultura Juan Gil-Albert, organisme autònom de la Diputació d’Alacant. 

COL·LABORA
Ajuntament d’Alcoi. Regidoria de Cultura.

INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ
Data: 22 de setembre de 2021.

Lloc: CADA, Centre d’Art d’Alcoi, en c/ Rigobert Albors, 8 03801 Alcoi (Alacant).

Termini d’inscripció: del 10 d’agost al 20 de setembre de 2021. Places limitades.

Inscripció gratuïta en: bit.ly/JornadasPatrimonioIAC 

S’entregarà diploma d’assistència.

Les ponències es retransmetran en streaming i en les xarxes socials de l’Institut Alacantí 
de Cultura Juan Gil-Albert.



Les Jornades de Patrimoni Industrial centren la seua primera edició en “El llegat 
cultural industrial en la provincial d’Alacant”, on es pretén abordar els aspectes 
relacionats amb la conservació, posada en valor i museïtzació del patrimoni industrial 
llevantí, com a model de preservació d’un patrimoni poc conegut, però molt necessari 
per a la comprensió del llegat cultural industrial situat a la província d’Alacant. 

Davant l’avanç tan accelerat de la indústria actual, tant la posada en valor del patrimoni 
industrial com la seua posterior conservació, han anat en decadència, provocant la 
desaparició i posterior oblit, d’un patrimoni molt important per al coneixement històric 
de la nostra cultura.

A través d’aquestes jornades, es pretén valorar i conservar el patrimoni industrial a la 
província d’Alacant, comprendre l’important que és la seua protecció per a preservar i 
transmetre la nostra història i arrels.

COL·LABORA ORGANITZA


