
  

 

QUART CURS D'ARQUEOLOGIA CRISTIANA I VISIGODA 

AL JACIMENT DE VALÈNCIA "LA VELLA" (Riba-roja de Túria) 
 

29 de juliol – 16 d'agost de 2019 

 
 

Organitzen: 

Ajuntament de Riba-roja de Túria 

Institut Català d’Arqueologia Clàssica 

 

Amb el suport de: 

Diputació de València 

 

Amb la col·laboració de: 

Ajuntament de València 

MINECO (Projecte I+D: HAR2015-64392-C4-2P MINECO-FEDER) 

Museu de Prehistòria de València 

 

Equip: 

 Coordinació 

o Albert Ribera Lacomba 

 Direcció  

o Esperança Huguet Enguita 

o Josep M. Macias Solé  

o Miquel Rosselló Mesquida 

 Equip Tècnic 

o Iván Fernández 

o Karen Fortuny 

o Francesc Rodríguez 

  

 Secretaria d’organització:  

o Cristina Silvestre (Ajuntament de Riba-roja de Túria) 

o Ana Gallego (Institut Català d’Arqueologia Clàssica)  

 

El jaciment: 

València “la Vella” és un jaciment d’època visigoda del municipi de Riba-roja de Túria situat 

a uns 16 km de la ciutat de València. És un enclavament emmurallat situat dalt d’un turó en 

una ubicació espectacular sobre el riu Túria, a uns 2 km del palau de Pla de Nadal i dins del 

Parc Natural del riu Túria. És un recinte fortificat d’unes 4,5 ha. d’extensió i on s’han 

desenvolupat escasses intervencions arqueològiques. Un indret gairebé inèdit i fonamental 

per a comprendre la transformació del territori de Valentia entre el període visigot i 



musulmà. Per la seua especial situació defensiva, no es descarten troballes de períodes 

anteriors, tal com va succeir posteriorment a la Guerra Civil, quan aquest promontori formà 

part de la línia de defensa de València, de la qual es veuen restes per tot el jaciment i que 

també seran objecte d’una intervenció paral·lela per part d’un grup de recuperació de la 

Memòria Històrica. 

 

Recursos on-line: 

 

 Facebook del jaciment 

 https://skfb.ly/6qzRu (models 3d d’Sketchfab) 

 

 

Publicacions:  

 

 Ribera i Lacomba, A. (coord.), 2000, Los orígenes del cristianismo en Valencia y su 

entorno, Ajuntament de València. 

 Rosselló Mesquida, M., 1996, “El yacimiento de València la Vella (Riba-roja de Túria, 

Valencia) Algunas consideraciones para su atribución cronológica y cultural”, 

Quaderns de prehistòria i arqueologia de Castelló 17, 435-454. 

 

 

Curs teòric i pràctic d’arqueologia cristiana i visigoda: 

El curs pretén apropar els participants a la metodologia bàsica d’excavació i d’anàlisi 

arqueològica mitjançant un programa que diàriament combinarà el treball de camp en el 

jaciment amb el tractament dels seus resultats, a banda d’un seguit d’activitats teòriques i 

visites a jaciments de l’entorn. Amb aquest curs oferim una activitat formativa orientada 

específicament a l’arqueologia tardoantiga, la seva cultura material i la seva problemàtica 

històrica. 

 

Inscripció: 

Activitat adreçada a 20 estudiants d’Arqueologia (grau i postgrau). 5 places reservades a 

alumnes de la Universitat de València. 

 

El termini d’inscripció finalitza el dia 9 de juny. Anunci d’acceptació: 15 de juny. 

 

Quota d’inscripció: 100 €. 

 
INFORMACIÓ PRÀCTICA 

 

Allotjament i manutenció: 

 

L’organització es farà càrrec de l’allotjament entre els dies 28 de juliol i 16 d'agost. També 

s’assumeix íntegrament la manutenció dels participants, a excepció dels períodes de lliure 

disposició. També assumeix les despeses d’una pòlissa asseguradora per a cadascun dels 

participants. 

https://www.facebook.com/ValencialaVella2016/
https://skfb.ly/6qzRu


 

Els participants han de dur, obligatòriament i per compte propi, calçat de seguretat, guants i 

barret. També han de portar roba de llit i complements de protecció solar, antimosquits i de 

neteja de roba. Cal tenir present que es tracta d’una activitat a l’aire lliure durant el mes 

d'agost. 

 

  



Punt de trobada: 

Alberg de Riba-roja de Túria (aquí). Diumenge 28 de juliol entre les 18-20,30 h. 

 

Com arribar a Riba-roja de Túria: 

 

Per carretera: accés a través de les vies A-3, V-30, A-7 i CV-37. 

 

 
 

En tren:  

- Arribada a l'estació del Nord (València): agafeu la Línia 9 del Metro de València (parada 

Xàtiva fins a Riba-roja de Túria).  

 

- Arribada a l'estació Joaquin Sorolla: agafeu la Línia 2 del Metro de València (parada 

Joaquín Sorolla/Jesús fins a Àngel Guimerà). Des d’allà feu transbord a la Línia 9 (parada 

Àngel Guimerà fins a Riba-roja de Túria). 

 

En avió:  

- Des de l'aeroport de Manisses, preneu la Línia 5 del Metro de València fins a Rosas.  

Des d’allà feu transbord a la Línia 9 (parada Àngel Guimerà fins a Riba-roja de Túria). 

 

 
 

  

https://www.google.es/maps/dir/''/alberg+riba+roja+de+turia/data=!4m5!4m4!1m0!1m2!1m1!1s0xd60592010040b15:0x933609d70a8dd0a8?hl=ca&sa=X&ved=2ahUKEwjp-trhraPaAhUKDOwKHTBlD6QQ9RcwAHoECAAQCQ


Horaris 

 07 – 13 h. Excavació arqueològica 

 16,30 – 20 h. Excavació/treball de gabinet i/o activitats formatives. 
 

Programació preliminar: 

 

 matí tarda 

28/07  Recepció dels participants: de 18 – 20,30h 

29/07 Excavació Visita al Pla de Nadal i el Museu Visigòtic de Riba-roja de Túria. 

30/07 Excavació Excavació 

31/07 Excavació Excavació 

1/08 Excavació Excavació 

2/08 Excavació Treball de laboratori.  

3/08  Excursió a València 

4/08 Lliure disposició 

5/08 Excavació Excavació o Treball de laboratori  

6/08 Excavació Excavació o Treball de laboratori  

7/08 Excavació Excavació o Treball de laboratori 

8/08 Excavació Excavació o Treball de laboratori  

9/08 Excavació Treball de laboratori.  

10/08  Per determinar  

11/08 Lliure disposició 

12/08 Excavació 

13/08 Excavació Excavació o Treball de laboratori 

14/08 Excavació Excavació o Treball de laboratori.  

15/08 Excavació Excavació o Treball de laboratori 

16/08 Treball de laboratori Clausura i repartiment de certificats 

 

*Es preveu la celebració del IV Cicle de Conferències a Riba-roja de Túria durant el transcurs 

del curs. El contingut de les conferències està directament relacionat amb el curs i queda 

integrat en l’horari del mateix. Tant bon punt es tanqui el programa del Cicle de Conferències, 

es farà arribar als participants del curs i al públic local.  


