Organitza

Ruta Platges de Nules
Comissió Tècnica
de Patrimoni

Camí Cabeçol, 12.
Parc Natural de l’Estany

Es prega als visitants acudir a les visites amb màscara i
mantenint la distància de seguretat com a mesures preventives
per la pandèmia
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Places limitades. Inscripció fins completar aforament
Inscripció: turisme@nules.es
Ajuntament de Nules

Nulesajuntament

Patrimoni històric, arquitectònic i natural

Ruta Platges de Nules
Coneixes l’origen de les Platges de Nules?

En aquesta ruta et proposem:
Conéixer les arrels del nucli històric de les Platges de Nules.

Quines són les primeres edificacions i per a què servien?
Descobreix tipologies i característiques de la façana litoral.

Reconéixer i posar en valor els diferents tipus de patrimoni històric,
cultural i natural.

Arrosals i patrimoni hidràulic vinculat a “Les Casetes”.

Conéixer la zona especial de conservació protegida per Europa a Nules.

Un nucli històric en evolució que atresora la memòria del poble
que comparteix valors i records al litoral mediterrani.

Col·laborar activament en la preservació i difusió del nostre litoral.

Una de les Platges amb més patrimoni de la provincia!

Què suposen les Platges de Nules per la nostra Memòria Històrica?
Emmarcat en la Batalla de Llevant, recents investigacions
confirmen que l’entorn de Platges de Nules va acollir a milers de
veïnes i veïns refugiats des de diversos punts d’Espanya en temps
de guerra.
Per què tenim un far a les Platges de Nules?

28 de novembre

11:00 del matí

1 hora 30 min.

Camí Cabeçol, 12

Projectat per la reconeguda arquitecta Blanca Lleó, el far és un
enclau protagonista en la protecció de la costa.

Manolo Miralles i Manel Alagarda

Vols conéixer l’evolució de les nostres platges?

La regressió de la costa

240 vivendes a peu de platja varen ser refugi de 4.000
persones durant la Guerra Civil. Casetes amb un segle
d’història, amb una arquitectura típica valenciana, que
continuen patint les conseqüències de l’ampliació del
Port de Borriana, que han acabat amb una proporció
de platja de la grandària de 27 camps de futbol.
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