Organitza

Comissió Tècnica
de Patrimoni

Ruta Rodacarrers

Carrer Santa Natalia, 87
Ermita del Calvari

Es prega als visitants acudir a les visites amb màscara i
mantenint la distància de seguretat com a mesures preventives
per la pandèmia

Places limitades. Inscripció fins completar aforament
Inscripció: turisme@nules.es
Ajuntament de Nules
Nulesajuntament

Un passeig per la història dels nostres carrers

Ruta Rodacarrers
Saps a què es deuen alguns noms de carrers?

Coneixerem les diferents personalitats que donen noms a alguns
dels nostres carrers, la seua historia i per què tenen dedicat un
carrer al seu nom.
¿Coneixes la historia que amaguen els nostres carrers?
Costums, tradicions, festes i abundants curiositats. Durant la
ruta els mateixos veïns i veïnes poden participar contant
vivències del carrer!
Saps com es deien alguns carrers abans?

Veurem l’evolució d’alguns dels nostres carrers amb el pas del
temps i amb què es relacionaven aquests noms.

En aquesta ruta et proposem:
Recuperar la memòria i donar a conèixer tots els carrers del poble

Anirem pels carrers Ramón y Cajal, Cervantes, La Llosa i Santa
Natalia
Parlarem dels refugis encontrats a la ruta, de l’escola més antiga del
poble, de les casetes de Fandos, del Calvari…
Viu la màgia que amaguen els nostres carrers!

17 d’octubre
1 hora 30 min.

11:00 del matí
Carrer Santa Natalia, 87

Vols saber on vius?
Vols conéixer particularitats que amaguen els nostres carrers?

Josep Romero i Miguel Ángel Sanz
La Vila de Nules
El carrer més important de la vila era el carrer Major que
l’atravessava de punta a punta. A l’any 1622 trobem que a dit
carrer hi havia dos hostals; un d’ells estava, a part de muntanya,
just al costat de les escales que pujaven a les torres del portal de
València; l’altre hostal estava a prop del portal de Vilareial.
Entrant pel portal de València, el primer carrer que creuava el
carrer Major era el de les Rendes, apel·lat així perquè, a la part que
quedaba dalt del carrer Major, prop de la muralla, estava la casa de
les rendes o dipòsits on es guardaven els fruits que els senyors de la
vila tenien dret a prendre com a impostos.

