
El  Ayuntamiento  de  Nules,  Platges  de  Nules  y  el  Consorcio

realizan las  “II  Jornadas de Memoria Histórica.  La batalla  de

Levante”

La  iniciativa,  que  tuvo  lugar  en  Nules  el  pasado  fin  de  semana,  ha  contado  con

conferencias de historiadores e investigadores, además de visitas guiadas a enclaves de

Nules, la Vall d’Uixó y Almenara

21.02.23

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

Levante” organizadas, entre otros, por Platges de Nules, el Ayuntamiento de la localidad y el

Pacto  Territorial  por  el  Empleo  de  la  Plana  Baixa.  Con  el  objetivo  de  promocionar  la

investigación, conservación y difusión del patrimonio común asociado a la memoria histórica

del territorio, el Consorcio ha colaborado con la conferencia del doctor en Arqueología por la

Universidad  de  Santiago  de  Compostela,  Xurxo  Ayán  Vila,  y  la  impresión  de  material

divulgativo del encuentro. 

En  la  programación  del  sábado,  inaugurada  por  la  Diputada  Provincial  de  Memoria

Democrática y presidenta del Consorcio Activem la Plana Baixa, Tania Baños; el Concejal de

Patrimonio del Ayuntamiento de Nules, Guillermo Latorre, y la presidenta de la Caixa Rural

Sant  Josep  de  Nules,  Marisol  Ballester,  entre  otros/as  representantes  de  las  entidades

organizadoras, destacaron las ponencias de investigadores/as e historiadores/as referentes en

el ámbito nacional e internacional. Además, el sábado también se realizó un reconocimiento

público a Teresa Martínez Alagarda, de 103 años, que acogió durante la Guerra Civil  en su

caseta de les Platges de Nules a numerosas personas. 

El evento continuó el domingo con visitas guiadas por los principales enclaves históricos de

Nules, la Vall d’Uixó y Almenara, y con una recreación histórica en “Les casetes” de les Platges

de Nules, lugar que actuó de refugio en la Batalla de Levante para más de 4.000 personas. 

La colaboración del Pacto 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 realizado bajo el convenio de colaboración del Consorcio con Turisme Comunitat

Valenciana y el Patronato Provincial de Turismo de Castellón. 



L'Ajuntament de Nules, Platges de Nules i el Consorci realitzen

les “II Jornades de Memòria Històrica. La batalla de Llevant”

La iniciativa, que va tindre lloc a Nules el passat cap de setmana, ha comptat amb

conferències d'historiadors i investigadors, a més de visites guiades a enclavaments de

Nules, la Vall d'Uixó i Almenara

21.02.23

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

organitzades,  entre  altres,  per  Platges  de  Nules,  l'Ajuntament  de  la  localitat  i  el  Pacte

Territorial  per l'Ocupació de la  Plana Baixa.  Amb l'objectiu de promocionar la  investigació,

conservació  i  difusió  del  patrimoni  comú  associat  a  la  memòria  històrica  del  territori,  el

Consorci ha col·laborat amb la conferència del doctor en Arqueologia per la Universitat de

Santiago de Compostel·la, Xurxo Ayán Vila, i la impressió de material divulgatiu de la trobada. 

En  la  programació  del  dissabte,  inaugurada  per  la  Diputada  Provincial  de  Memòria

Democràtica i  presidenta  del  Consorci  Activem la  Plana  Baixa,  Tania  Baños;  el  Regidor  de

Patrimoni de l'Ajuntament de Nules, Guillermo Latorre, i la presidenta de la Caixa Rural Sant

Josep de Nules, Marisol Ballester, entre altres/as representants de les entitats organitzadores,

van destacar les ponències d'investigadors/as i historiadors/as referents en l'àmbit nacional i

internacional.  A  més,  el  dissabte  també es  va  realitzar  un  reconeixement  públic  a  Teresa

Martínez Alagarda, de 103 anys, que va acollir durant la Guerra Civil en la seua caseta de les

Platges de Nules a nombroses persones. 

L'esdeveniment va continuar el diumenge amb visites guiades pels principals  enclavaments

històrics de Nules, la Vall d'Uixó i Almenara, i amb una recreació històrica en “Les Casetes” de

les Platges de Nules, lloc que va actuar de refugi en la Batalla de Llevant per a més de 4.000

persones. 

La col·laboració  del  Pacte 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  realitzat  sota  el  conveni  de  col·laboració  del  Consorci  amb  Turisme  Comunitat

Valenciana i el Patronat Provincial de Turisme de Castelló. 


