Patrimoni, personatges, melodies i bon paladar · Llíria
07 JUNY
ELS ORÍGENS
EDETA ROMANA

14 JUNY
LA MÀGIA
LYRIA MEDIEVAL

Al segle I, Edeta és un municipi
de Dret Llatí dins el Conventus
Tarraconensis de la província
d’Hispània Citerior. Un edetà és
candidat al primer Emperador
no itàlic de la història de Roma.

Al segle XII, Lyria és una medina
andalusina pertanyent a la Taifa
de Balansiya. Al segle XIII, és
conquerida pels cristians i és
convertida en una vila reial del
Regne de València dins la
Corona d’Aragó.

21 JUNY
L’ESPLENDOR
LLÍRIA RENAIXENTISTA I
BARROCA

28 JUNY
LA DECLARACIÓ
ESGLÈSIA DE LA SANG

Al segle XVII, Llíria és una de les
viles forals valencianes amb
representació en la Cort. Al
XVIII, amb el Decret de Nova
Planta, es converteix en un
senyoriu jurisdiccional en forma
de Ducat.

Al segle XIII, sobre l’antiga
mesquita Major, es construeix
l’església de Santa Maria amb
una arquitectura gòtic-primitiva i
un teginat d’estil mudèjar. Al
segle XX, l’ediﬁci és declarat
Monument Nacional.

Envieu un correu electrònic a l’adreça reserves@lliria.es.
En el correu escriviu el nom de l’activitat (espai), el nombre d’assistents (espai)
i el nom i cognoms.
Podeu reservar una o dues places per cada correu enviat.
Després de l’enviament, rebreu un correu electrònic amb el vostre núm. de reserva.
Nom de l’activitat: Orígens, Màgia, Esplendor o Declaració.

Presenteu el vostre núm. de reserva a Ca la Vila (plaça Major) entre les 22.00 i les
22.30 h de la mateixa nit de la realització de l’activitat, excepte en La Declaració,
entre les 20.00 i les 20.30 h.
Rebreu un identiﬁcador per cada assistent que cal que conserveu durant la realització
de l’activitat.
Preu de cada inscripció: 3 €. Inscripció gratuïta presentant el carnet jove o d’estudiant
i la targeta de pensionista o desocupat. Obsequi d’una samarreta d’Històries Nocturnes
2019 amb la presentació de quatre identiﬁcadors.

16a EDICIÓ
NITS DE
DIVENDRES

A LES 23.00 h DES
DE LA PLAÇA
MAJOR EXCEPTE
“LA DECLARACIÓ”,
A LES 21.00 h
PLACES
LIMITADES
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