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L’HORTA DE 
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A CASTELLAR-
l’OLIVERAL

M é s  i n f o :  
https://www.uv.es/catedra-horta

http://links.uv.es/uvcatedres/hortaValencia

t @HortadeValencia

f @hortaval

     @catedrahortaval

P R E S E N T A C I Ó :
L’Horta de València és un dels espais històrics de major 
rellevància i continguts del nostre país i també de 
l’àmbit del Mediterrani.  Amb més de mil anys d’Història 
acumulada a les seues terres, és el resultat de la trans-
formació d’un espai rural aspre i d’inestables condi-
cions ambientals quant a l’aigua disponible, en un espai 
agrícola irrigat de gran complexitat, qualitat i eficiència.  
I ha estat i és també evidentment el resultat de les 
vivències i del treball de les persones que durant 
segles l’han construït, utilitzat, viscut i ocupat com 
escenari de la seua vida quotidiana.

La Càtedra “L’Horta de València: territori metropolità” 
de la Universitat de València té com un dels seus 
objectius principals difondre entre la nostra societat el 
coneixement generat fins ara al voltant de l’Horta de 
València, tant per part del propi professorat de la 
Universitat com també de la resta de persones de dins 
i de fora de la nostra societat.

Entre les línies de divulgació encetades es troba 
l’organització de jornades sobre l’Horta de València als 
pobles del terme municipal de València.  Pobles com 
Castellar-l’Oliveral que foren antigament alqueries de 
l’Horta i que han mantingut la seua identitat i auto-
nomia com a nuclis urbans amb un important pes de 
les funcions agrícoles en mig de l’Horta, de la qual en 
formen part indissolublement.

És en aquest sentit en el qual es planteja el contingut 
d’aquestes jornades: animar el debat sobre la situació 
actual de l’Horta de València, el procés de destrucció i 
abandonament que ha patit les darreres dècades i quin 
pot ser el seu futur. També explicar quina ha estat la 
història d’aquesta Horta i la seua gent, així com el patri-
moni cultural que ens ha deixat. I finalment, la 
presentació del SIG (Sistema d’Informació Geogràfica) 
del territori de Francs i Marjals del municipi de València, 
el qual està compost majoritàriament pels termes de 
Castellar-l’Oliveral, Forn d’Alcedo, Pinedo i l’entorn de 
la Font de Sant Lluís i la Font d’en Corts.  Aquestes 
activitats resten completades amb una exposició 
organitzada per la Universitat de València dedicada a la 
Història, Patrimoni, Paisatge i Cultura de l’Horta de 
València

ORGANITZA:

Col•labora:

COMISSARIA DE FRANCS, MARJALS I EXTREMALS
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ SOSTENIBLE I HORTA



P R O G R A M A :

Dijous, 12 de novembre:

19,00 h | Presentació:

SR. ALEJANDRO RAMON, comissari de Francs, 
Marjals i Extremals i regidor d’Agricultura, 
Alimentació Sostenible i Horta de l’Ajuntament 
de València

SR. JORGE HERMOSILLA, vicerector de Projecció 
Territorial i Societat de la Universitat de València

SR. ENRIC GUINOT RODRÍGUEZ, catedràtic 
d’Història Medieval, codirector de la Càtedra 
L’Horta de València de la UV

SR. JOAN CARLES MEMBRADO, professor de 
Geografia, codirector de la Càtedra L’Horta de 
València de la UV

19,20 h | Inauguració de l’exposició L’Horta de 
València: història i patrimoni. Organitzada pel 
Vicerectorat de Projecció Territorial de la Universitat de 
València

19,45 h | Docufòrum “L’Horta de València: una 
herència per al futur”. Audiovisual més debat.

20,20 h | Picadeta

Dilluns, 25 de novembre

19,00 h | Presentació:

SR. ALEJANDRO RAMON, comissari de Francs, 
Marjals i Extremals i regidor d’Agricultura, 
Alimentació Sostenible i Horta de l’Ajuntament 
de València

19,10 h | Xarrada: “La història i patrimoni de l’Horta 
de València”, a càrrec de FERRAN ESQUILACHE, 
investigador de la Universitat Jaume I de Castelló

20,00 h | Debat

20,15 h | Picadeta

Dimarts, 17 de desembre

19,00 h | Presentació:

SR. ALEJANDRO RAMON, comissari de Francs, 
Marjals i Extremals i regidor d’Agricultura, 
Alimentació Sostenible i Horta de l’Ajuntament 
de València

SR. JORGE HERMOSILLA, vicerector de Projecció 
Territorial i Societat de la Universitat de València

19,15 h | Presentació del SIG (Sistema d’Informació 
Geogràfica) del territori de Francs i Marjals del terme 
de València.

19,45 h | Lliurament de la primera edició dels Premis 
de la Càtedra de l’Horta de València: Territori 
Metropolità de la Universitat de València

20,00 hores | Picadeta


