
     

PROGRAMA DE LES XI JORNADES DE MEMÒRIA HISTÒRICA 
DE VISTABELLA DEL MAESTRAT I DE LA VIII CAMPANYA 
D’EXCAVACIÓ I EXHUMACIÓ DE FOSSES DE LA GUERRA CIVIL 
ESPANYOLA EN EL FRONT DE LLEVANT 

VISTABELLA DEL MAESTRAT, DEL 14 AL 21 D’AGOST DE 2020 

Visita a l’Excavació i Exhumació de la Fossa del Mas de Marimon 

15 d’agost, Mas de Marimon de Vistabella del Maestrat 

12:00 - 13:00: Visita a l’entorn de l“Excavació i Exhumació de la Fossa del Mas de 
Marimon”, a càrrec de Javier Iglesias i Miguel Mezquida (directors de la intervenció) 
Persones interessades a participar en l’activitat contacteu al 964389007 o escriviu a 
info@vistabelladelmaestrat.es; eixida des de Vistabella a les 11:30 al Dau (davant 
l’església) 

Inauguració Oficial: 

15 d’agost, Casal Jove de Vistabella del Maestrat 

18:00 - 18:30: Inauguració Oficial de les Jornades a càrrec de Jordi Alcon Molina 
(Alcalde de Vistabella), representants de l’Associació de Familiars de Víctimes del 
Front de Llevant, del Centre d’Estudis de Penyagolosa, del Grup per la Recerca de la 
Memòria Històrica de Castelló (GRMHC), del Grup per a la Recuperació de la 
Memòria Històrica de València (GRMH), i de l’Associació Científica ArqueoAntro. 

Presentació de publicacions: 

15 d’agost, Casal Jove de Vistabella del Maestrat 

18:30 - 19:00: Presentació de les últimes publicacions a càrrec del GRMHC. 



     

Exposicions: 

15 d’agost, Antiga Presó de Vistabella del Maestrat 

19:00 - 20:00: Inauguració de les exposicions "Entre el Silencio y la Tierra" i "Ojos", a 
càrrec d'Eloy Ariza i Gema López (creadors de les obres) 
Visitable del 15 al 21 d’agost en horari de: 12:00 a 14:00 i de 18:00 a 20:00 

Projecció de documental: 

15 d’agost, Casal Jove de Vistabella del Maestrat 

22:30 - 23:30. Projecció del documental “Brigadistas de la Memoria”, amb la 
participació dels seus creadors i col·laboradors (Eloy Ariza, representants de 
l’Associació de Familiars de Víctimes del Front de Llevant i de l’Associació Científica 
ArqueoAntro)  

Participació de voluntariat en l’excavació de les trinxeres del Mas 
del Collet: 

17-21 d’agost, Mas del Collet de Vistabella del Maestrat 

10:00 - 13:00.  "Participació ciutadana en l’excavació de les trinxeres de la Guerra 
Civil del Mas del Collet" (5 persones voluntàries per dia entre el 17 i el 21 d’agost) 
Persones interessades a participar en l’activitat contacteu al 964389007 o escriviu a 
info@vistabelladelmaestrat.es; horari de voluntariat de 10:00 a 13:00. 

Visita a les trinxeres de la Serra de La Batalla i el Pla Amunt de 
Vistabella: 

19 d’agost, Serra de La Batalla i el Pla Amunt de Vistabella del Maestrat 

10:00 - 13:00.  “Visita guiada a les trinxeres de la Serra de La Batalla i el Pla Amunt de 
Vistabella”, a càrrec d’Antonio Giner i altres membres del GRMHC. 
Persones interessades a participar en l’activitat contacteu al 964389007 o escriviu a 
info@vistabelladelmaestrat.es; eixida en cotxe des de Vistabella, a les 9:00 al Dau 
(davant l’església, distribució abans d’iniciar l’itinerari). Es recomana portar barret, 
calçat adequat i aigua. 



     

Visita a les fosses i trinxeres del Mas del Collet de Vistabella: 

20 d’agost, Mas del Collet de Vistabella del Maestrat 

10:00 - 13:00.  “Visita guiada a les fosses i trinxeres del Mas del Collet de Vistabella”, 
a càrrec d’Antonio Giner i membres de l’Associació Científica ArqueoAntro. 
Persones interessades a participar en l’activitat contacteu al 964389007 o escriviu a 
info@vistabelladelmaestrat.es; eixida a peu des de Vistabella, a les 9:00 al Dau (davant 
l’església) Es recomana portar barret, calçat adequat i aigua. 

Cloenda musical: 

21 d’agost, Casal Jove de de Vistabella del Maestrat 

23:00 - 24:00. Temes musicals de la Guerra Civil espanyola i de Memòria Històrica, 
interpretats per Álvaro Medrano García. 

NOTES: Es recorda l’obligatorietat de l’ús de mascaretes i que totes les activitats 
quedaran subjectes a la complexa situació actual de la crisi del COVID-19. 


