
El Pacto Territorial por el Empleo de la Plana Baixa promociona

el  patrimonio bélico de sus municipios con unas jornadas de

memoria histórica

Las “II  Jornadas  de  Memoria  Histórica.  La  batalla  de  Levante”,  que  se  celebran  en Nules,

servirán para dinamizar el patrimonio bélico de los diez municipios consorciados en el Pacto

08.02.23

Nules  acogerá  el  18  y  19 de  febrero  las  “II  Jornadas de  Memoria  Histórica.  La  batalla  de

Levante”, en las que colabora el Pacto Territorial por el Empleo de la Plana Baixa. La iniciativa

promociona  la  investigación,  conservación  y  difusión  del  patrimonio  común asociado a  la

memoria histórica mediante la realización de visitas guiadas y conferencias.

El  Consorcio Gestor del Pacto Territorial por el Empleo de la Plana Baixa participa en estas

jornadas con el apoyo a la ponencia que realizará el doctor en Arqueología por la Universidad

de Santiago de Compostela, Xurxo Ayán Vila, el 18 de febrero a partir de las 11:30 horas. La

conferencia tiene por título “Toda una aventura arqueológica: cómo recuperar la materialidad

y la memoria de un campo de concentración franquista” y para poder asistir es necesaria una

inscripción en el siguiente enlace: https://bit.ly/jornada_levante

La colaboración del Pacto Territorial por el Empleo de la Plana Baixa en las “II Jornadas de

Memoria  Histórica.  La batalla  de Levante” se  enmarca dentro de las  acciones del  Plan de

dinamización y gobernanza turística de 2023. Un programa financiado a partes iguales por la

Generalitat Valenciana, el Patronato Provincial de Turismo de Castellón y este Consorcio, cuyas

iniciativas  buscan  en  la  actualidad  dinamizar  el  patrimonio  bélico  de  los  diez  municipios

consorciados en el Pacto Territorial por el Empleo de la Plana Baixa y darlo a conocer tanto a

expertos en historia como a público en general.

https://bit.ly/jornada_levante


El Pacte Territorial per l'Ocupació de la Plana Baixa promociona

el patrimoni bèl·lic dels seus municipis amb unes jornades de

memòria històrica

Les “II Jornades de Memòria Històrica. La batalla de Llevant”, que se celebren a Nules, serviran

per a dinamitzar el patrimoni bèl·lic dels deu municipis consorciats en el Pacte

08.02.23

Nules acollirà el 18 i 19 de febrer les “II Jornades de Memòria Històrica. La batalla de Llevant”,

en  les  quals  col·labora  el  Pacte  Territorial  per  l'Ocupació  de  la  Plana  Baixa.  La  iniciativa

promociona la investigació, conservació i difusió del patrimoni comú associat a la memòria

històrica mitjançant la realització de visites guiades i conferències.

El Consorci Gestor del Pacte Territorial per l'Ocupació de la Plana Baixa participa en aquestes

jornades amb el suport a la ponència que realitzarà el doctor en Arqueologia per la Universitat

de Santiago de Compostel·la, Xurxo Ayán Vila, el 18 de febrer a partir de les 11.30 hores. La

conferència té per títol “Tota una aventura arqueològica: com recuperar la materialitat i la

memòria  d'un  camp  de  concentració  franquista”  i  per  a  poder  assistir  és  necessària  una

inscripció en el següent enllaç: https://bit.ly/jornada_levante

La col·laboració del Pacte Territorial per l'Ocupació de la Plana Baixa en les “II Jornades de

Memòria  Històrica.  La  batalla  de  Llevant”  s'emmarca  dins  de  les  accions  del  Pla  de

dinamització  i  governança  turística  de  2023.  Un  programa  finançat  a  parts  iguals  per  la

Generalitat Valenciana, el Patronat Provincial de Turisme de Castelló i  aquest Consorci,  les

iniciatives del qual busquen en l'actualitat dinamitzar el patrimoni bèl·lic dels deu municipis

consorciats en el Pacte Territorial per l'Ocupació de la Plana Baixa i donar-lo a conéixer tant a

experts en història com a públic en general.

https://bit.ly/jornada_levante

