
Informació sobre el XX Congrés Valencià de Filosofia

-Dades bàsiques. El congrés se celebrarà els dies 10, 11 i 12 d'abril a la localitat de 
Benimodo, a la Casa de la Cultura (Avda. del Llaurador).

-Programa. El programa estarà disponible aviat en la pàgina web de la societat: 
www.uv.es/sfpv/

-Matrícula. Aquest any no caldrà pagar matrícula per participar en el congrés, però només
els membres de la societat tindran dret a participar-hi com a ponents, o a rebre certificats 
d'assistència. Qui estiga interessat a fer-se membre de la societat podrà fer-ho en el 
mateix congrés, a la taula d'acreditació.

-Assemblea. El dissabte 12 a les 13, després de la cloenda del congrés, se celebrarà una
assemblea de membres de la SFPV. Tots els membres de la societat tenen dret a 
participar-hi i són fortament encoratjats a fer-ho. Més endavant us farem arribar l'ordre del 
dia. 

-Dinar. El dissabte 12 a les 14:15 organitzarem el “dinar oficial” del congrés, el qual tindrà 
un cost de 15 euros. Us animem a apuntar-vos, per la qual cosa ens heu d'enviar un email
a sfpv@uv.es abans del dimecres 9, tot indicant-nos si teniu alguna restricció especial en 
la vostra dieta. 

-Allotjament en la regió. Hi ha diverses opcions d'allotjament en l'Alcúdia i Carlet, 
poblacions molt properes a Benimodo. L'Hotel Galbana, en l'Alcúdia, ofereix l'esmorzar 
gratuït als participants en el congrés que s'hi allotgen.

-Com arribar-hi des de València.
-En cotxe: A-7 direcció Albacete, eixint en direcció C-3322 L'Alcúdia-Carlet.

-En transport públic: Benimodo està connectat amb València mitjançant la línia 1 
de metro. El viatge té una duració aproximada de 50 minuts i la freqüència dels 
trens que hi arriben és aproximadament de 50 minuts. Podeu consultar els horaris 
en la pàgina web de Metrovalencia: www.metrovalencia.es. Tingueu en compte que
cal un bitllet de tres zones i que per baixar a Benimodo s'ha de sol·licitar parada.  

Casa de la cultura

http://www.metrovalencia.es/

