
Vicerectorat de Participació i Projecció Territorial

Nom del Centre / Nombre del Centro  

  
Adreça / Dirección

  

Espai d'incidència (territori que abarca) / Espacio de incidencia   (territorio que abarca) 

 

Correu electrònic / Correo electrónico   

Telèfon/ Teléfono    

Pàgina Web / Página Web  

  
Persona de contacte / Persona de contacto  

  

Breu descripció de la constitució i evolució del Centre, així com la situació actual / Breve 
descripción de la constitución y evolución del  Centro, así como la situación actual 

Es declara expressament que totes les dades assenyalades són certes. Les dades s'emmagatzemaran en una base de dades de la  
qual és responsable el Vicerectorat de Partcicipació i Projecció Territorial. S'utilitzaran per a mostrar en la web. Si vol que rectifiquem  
les dades de l'organisme o el donem de baixa, poses en contacte amb nosaltres mitjançant la següent adreça de correu electrònic:  
unitatsuport@uv.es / Se declara expresamente que todos los datos señalados son ciertos. Los datos se almacenarán en una base de  
datos de la que es responsable el Vicerectorat de Participació i Projecció Territorial. Se utilizarán para mostrar en la web. Si quiere que  
rectifiquemos los datos del organismo o le demos de baja, póngase en contacto con nosotros a través de la siguiente dirección de  
correo electrónico: unitatsuport@uv.es

mailto:unintatsuport@uv.es
mailto:unitatsuport@uv.es


Vicerectorat de Participació i Projecció Territorial

Activitats a les que es dedica / Actividades a las que se dedica 

 
Accions més importants al llarg de la seua història / Acciones más importantes a lo largo de su 
história

  
Publicacions / Publicaciones 

 
Es declara expressament que totes les dades assenyalades són certes. Les dades s'emmagatzemaran en una base de dades de la  
qual és responsable el Vicerectorat de Partcicipació i Projecció Territorial. S'utilitzaran per a mostrar en la web. Si vol que rectifiquem  
les dades de l'organisme o el donem de baixa, poses en contacte amb nosaltres mitjançant la següent adreça de correu electrònic:  
unitatsuport@uv.es / Se declara expresamente que todos los datos señalados son ciertos. Los datos se almacenarán en una base de  
datos de la que es responsable el Vicerectorat de Participació i Projecció Territorial. Se utilizarán para mostrar en la web. Si quiere que  
rectifiquemos los datos del organismo o le demos de baja, póngase en contacto con nosotros a través de la siguiente dirección de  
correo electrónico: unitatsuport@uv.es

mailto:unitatsuport@uv.es
mailto:unintatsuport@uv.es

	_1_WAR_webformportlet_INSTANCE_vs8C_field1: Centre d'Estudis i Investigacions Comarcals "Alfons el Vell"
	_1_WAR_webformportlet_INSTANCE_vs8C_field2: C/ Marqués de Campo, 3  46701 Gandia
	_1_WAR_webformportlet_INSTANCE_vs8C_field3: Gandia- La Safor- Les Comarques Centrals Valencianes- El País Valencià.
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	_1_WAR_webformportlet_INSTANCE_vs8C_field7: Gabriel García Frasquet (director)
	_1_WAR_webformportlet_INSTANCE_vs8C_field9: El centre és un organisme autònom de l'ajuntament de Gandia,creat l'any 1984. Les seus funcions estatutàries són la investigació i la divulgació de temes d'interés per a Gandia i La Safor, i l'assessorament dels organismes que així ho sol·liciten.
	_1_WAR_webformportlet_INSTANCE_vs8C_field9_2: 1. Publicació de llibres i revistes. 2. Muntatge d'exposicions. 3. Organització de cicles de conferències i altres actes públics relacionats amb la cultura en els més diversos àmbits: història, llengua i literatura, economia i territori, medi ambient, patrimoni natural i cultural...
	_1_WAR_webformportlet_INSTANCE_vs8C_field9_3: El CEIC Alfons el Vell:- Ha publicat més de dos centenars de títols.- Ha convocat beques d'investigació. - Ha llançat projectes como el de les Comarques Centrals valencianes. - Ha editat revistes, mapes, audiovisuals. - Ha realitzat exposicions.- Ha promogut el debat i la reflexió social des de posicions rigoroses, obertes i progressistes.
	_1_WAR_webformportlet_INSTANCE_vs8C_field3_2: Col·leccions: - "Alfons el Vell".- "Minor".- "Quaderns comarcals".- "Dossiers digitals".- "Homenatge a la paraula".- "Revista de La Safor" (anuari de la institució).  


