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VIA SCIPIONS 

Des de la regidoria de Turisme de l’ajuntament de l’Aldea us convidem 

aquest dijous 7 de setembre  a les 19.30 h a la Torre de la Candela de l’Aldea 

per reviure la recreació històrica Via Scipions. 

Un projecte que agermana l’arqueologia experimental, la difusió històrica i el 

turisme de qualitat amb un recorregut de 480 Km i que passarà per diverses 

poblacions com :L’Aldea (dia 7),Benicarló (dia 8),Alcalà de Xivert (dia 

9),Cabanes (dia 10),Borriana (dia 11),Sagunt (dia 12),València (dia 

13),Algemesí (dia 14),Torre d’en Lloris  (dia 15),Ontinyent  (día 16),Beneixama 

(dia 17),Elda  (dia 18),Elx  (dia 19),Rojales  (dia 20),Pilar de la Horadada, (dia 

21) i  Cartagena (dia 22) .  

L’objectiu és repetir la gesta que es va realizar la gesta l’any 209 a.C on 20.000 

hòmens a càrrec  d’Escipión “el Africano” van  recórrer , en 7 dies, 480 km per 

arribar a la ciutat de Qart- Hadasht (Cartagena). 

El viatge es realitzarà del 7 al 22 de setembre i la sortida serà des de la Torre 

de la Candela, des d’on farem la inauguració de l’expedició. 

Aquest projecte ens il·lusiona molt ja que ens permetrà conèixer una mica 

més d’història del nostre poble i que a més l’encapçalen grans professionals 

del món de la història i l’arqueologia.  
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Nota de premsa  

http://www.laldea.cat/sites/default/files/NP2017/NP1001.pdf 

Cartells 

http://www.laldea.cat/sites/default/files/NP2017/imatges/sci1.jpg 

 

http://www.laldea.cat/sites/default/files/NP2017/imatges/sci2.jpg 
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