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PROPOSTA_1 

Denominació REVELA CIUTAT 

Objecte Identificar en la ciutat espais patrimonials degradats i fomentar un espai de 

reflexió col·lectiva (estudiantat UV, veïnat i voluntariat cultural UV).  

Tasques Captar fotogràficament i indagar en qualsevol espai de la ciutat i del territori 

situacions de degradació de l’espai públic i del patrimoni cultural, aportant 

alguna documentació sobre l’element identificat, el seu origen i les causes de la 

degradació. El material visual captat servirà per dinamitzar treballs d’estudi. 

Orientar a altres estudiants sobre els elements identificats. El Voluntariat Cultural 

UV prendrà contacte amb agents socials implicats en el fet patrimonial identificat 

i facilitarà un intercanvi entre estudiantat i societat.  

Els resultats se presentaran a unes jornades universitàries transversals a diversos 

graus en la Fac. Gª i Història.  

Lliurar al menys 4 elements identificats (fotos + relació documental + informe 

sobre situació + contactes d’agents socials implicats). 

Data d’inici: 1 desembre 2022 Data 
finalització: 30 setembre 2023 

Horari: lliure Número 
d’hores: 30 

Places oferides 20 

Altres condicions 
de la realització: 

mantenir, al menys, dues reunions de tutorització amb la coordinació del 

programa; lliurar les imatges captades ben identificades; aportar dossier 

exploratiu sobre la situació de l’element patrimonial degradat que incloga 

referències documentals.  



PERFIL 

Interessos i 
motivació i 
capacitats 
requerides. 
 

Persones sensibles a l’evolució de la ciutat i del territori, conscienciades amb la 
significació de l’espai públic, amb interès per la sostenibilitat i conservació del 
patrimoni cultural de la ciutat i territori valencià 

• Coneixements sobre la història i evolució de la ciutat 

• Coneixements sobre el patrimoni cultural i natural de la ciutat i el territori 

• Capacitat de captar bones imatges amb mòbil o càmera (foto digital). 

• Familiaritzada amb fonts documentals i bibliogràfiques sobre la història 
i la geografia del territori valencià i la ciutat.  

• Capacitat de recerca/investigació. Rigor en la identificació i ús de 
dades històriques.  

• Domini de les dues llengües oficials a la UV.  

• Capacitat per identificar les necessitats socials de la població afectada 
per l’espai degradat a nivell de barri. 

 


