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Actividades culturales programadas en la 
Facultat de Geografia i Història 

Del 1 de junio al 30 de junio de 2019 
 

(esta programación puede sufrir modificaciones. Información actualizada en 
https://www.facebook.com/FacultatGeografiaIHistoria/) 

 

Jueves 6 de junio 10:00h. Hall del primer piso 
 

Reunión científica y exposición de pósters 

“Red de Excelencia sobre Esclavitud, servicio doméstico, 
mestizaje y abolicionismo en los mundos hispánicos (HAR2017-
90783-REDT)”. 

 

Intervendrán en el acto: 

- la directora del proyecto, Dra. 
Aurelia Martín Casares (U. 
Granada) 

- el coordinador de la exposición, 
Dr. Rafael Benítez (UV)  

 

Organiza: Departament d’Història Moderna i Contemporània. 

Colabora: Facultat de Geografia i Història 

https://www.facebook.com/FacultatGeografiaIHistoria/
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 Miércoles 12 de junio 09:00h. Aula F3.4 Sala Palmireno 
 

Conferencia internacional 

 “3rd International Conference of the Global Network of Water 
Museums” 

 
La celebració del desè aniversari de la Inscripció del Tribunal de les Aigües de la 
Vega de València en la Llista 
Representativa del Patrimoni 
Cultural Immaterial de la 
Humanitat de la UNESCO 
constitueix l’argument perquè 
se celebre en la capital del 
Tùria, València, la Tercera 
Trobada Internacional de la 
Xarxa Mundial de Museus de 
l’Aigua. Una trobada que 
permet al mateix temps 
l’organització del I Seminari 
Internacional Tribunal dels 
Aigües de la Vega de València–
Universitat de València, que 
abordarà la reflexió i la 
discussió sobre temes 
relacionats amb la cultura de 
l’aigua.  
 
 

Organiza: Universitat de València, Tribunal de les Aigües de la Vega 
de València i Global Network of Water Museums 

Colabora: Facultat de Geografia i Històri 
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Viernes 14 de junio 09:00h. Aula F3.4 Sala Palmireno 
 

Seminario 

 “I Seminario Internacional Tribunal de las Aguas de la Vega de 
València” 

 
La celebració del desè aniversari de la Inscripció del Tribunal de les Aigües de la Vega de 
València en la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Im¬material de la Humanitat 
de la UNESCO constitueix l’argument perquè se celebre en la capital del Tùria, València, 
la Tercera Trobada Internacional de la Xarxa Mundial de Museus de l’Aigua. Una 
trobada que permet al mateix temps l’organització del I Seminari Internacional “Tribunal 
dels Aigües de la Vega de València–Universitat de València”, que se celebrarà el 14 de 
juny a la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València. 

El Seminari Internacional pretén, en general, abordar la reflexió i la discussió sobre 
temes relacionats amb la cultura de l’aigua. Així, es tractaran qüestions com el 
desenvolupament local, els museus de l’aigua, el patrimoni cultural relacionat amb la 
gestió de l’aigua, les manifestacions artístiques originades amb l’ús de l’aigua, o les 
oportunitats que ofereixen les fórmules de comunicació relacionades amb l’aigua i els 
museus. 

Organiza: Universitat de València, Tribunal de les Aigües de la Vega 
de València i Global Network of Water Museums 

Colabora: Facultat de Geografia i Història 

Foto: Miquel Francés 
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Viernes 14 de junio 10:00h. Hall de la Facultat 
 

Jornadas 

“Jornadas de Arqueología: Talleres para escolares” 

 

 
 
Organiza: Departament de Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga. 

Colabora: Facultat de Geografia i Història 

 


