
III Jornades 
de Patrimoni  Bèl·lic
La línia Puig - Els Cara-sols:
Patrimoni i memòria històrica de
‘La Immediata’

Castell 
de Riba-roja de Túria

Activitats

• 4 i 5 d’abril: Visita de l’alumnat de la Facultat de Magisteri de la Univer-
sitat de València

• Del 12 al 28 d’abril: Exposició fotogràfica de José Aleixandre (Castell de 
Riba-roja)

• 13 de maig. Visita guiada al patrimoni bèl·lic de la línia defensiva Puig-Els 
Cara-sols.*

• Juliol: Exposició del Vicerectorat de Participació i Projecció Territorial de 
la Universitat de València. (Castell de Riba-roja)

*Inscripcions activitat
13 de maig:

    parque_turia@gva.es    
    Tel. 660 127 250

co



Estes terceres jornades vénen a celebrar-se després de la recent mo-
dificació de la Llei 4/1998 del Patrimoni Cultural Valencià, en la qual 
s’inclou la protecció de les construccions civils i militars de la Guerra 
Civil a la Comunitat Valenciana com Bé Immoble de Rellevància Local.

Una gran notícia per a tots els ajuntaments que signaran l’acta funda-
cional de l’Associació de Municipis Vinculats a La Immediata, la qual 
suposarà un ens de participació intermunicipal amb la finalitat de pro-
moure accions, mesures i programes d’actuació que perseguisquen 
l’estudi i rehabilitació d’aquest patrimoni històric, així com la coordi-
nació a l’hora de realitzar activitats ecoturístiques, culturals, socials i 
educatives del patrimoni arqueològic i la recuperació de la memòria 
històrica de la línia de defensa Immediata.

La Conselleria de Justícia, Administració Pública i Reformes Democrà-
tiques presentarà al Castell de Riba-roja de Túria, el Projecte de Llei de 
la Memòria Democràtica i per a la Convivència de la Comunitat Valen-
ciana. Aquest acte s’emmarca dins del programa “Drets i Memòria als 
Nostres Pobles” en el qual es va a presentar i difondre el 
contingut dels projectes i activitats 
sobre memòria 
demo-
cràtica 
de la
Genera-
litat en 
pobles i 
ciutats del 
nostre ter-
ritori.

PROGRAMA
Dijous 27 d’abril

A les 18:00 hores. Acte inaugural.
‘Drets i Memòria als nostres pobles’
Gabriela Bravo. Consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes 
Democràtiques i Llibertats Públiques.
José García Añón. Director General de Reformes Democràtiques.
Albert Girona. Secretari Autonòmic de Cultura. 
Rosa Pérez. Diputada de Memòria Històrica.
Jorge Hermosilla. Vicerector de Participació i Projecció Territorial de la 
Universitat de València.
Robert Raga. Alcalde de Riba-roja de Túria.
José Ángel Hernández. Regidor de Patrimoni de Riba-roja de Túria.

18:45 h. Firma de l’acta fundacional de l’Associació de Municipis 
Vinculats a ‘La Immediata’  

19:00 h. La Llei de Memòria Històrica
Gabriela Bravo. Consellera de Justícia, Administració 
Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques. 

19:30 h. El paper de l’ Administració en la recupe-
ració del patrimoni de la Guerra Civil i la memòria 
històrica
Antonio Ballester. Director del Parc Natural del Túria.
Eugeni de Manuel. Xarxa de Memòria Històrica 
(FVMP).
Edelmir Galdón. Direcció General de Cultura.

20:15h. Clausura de la jornada


