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La Universitat de València presenta la tercera edició
de la Universitat d’Estiu de Sagunt, fruit de l’estreta
col·laboració entre la Universitat de València i
l’Ajuntament de Sagunt. La 3a edició de la Universitat
d’Estiu de Sagunt és punt de trobada de docents,
professionals, estudiants i ciutadans de la localitat i el
seu entorn pròxim al llarg de dues jornades de vesprada.
“Sagunt, Patrimoni de la Humanitat” és una iniciativa,
gratuïta i oberta al públic en general, que compta amb
la participació d’especialistes en patrimoni cultural
de la Universitat de València (facultat de Geografia i
Història i facultat de Ciències Socials) i d’altres àmbits
de la societat. Aquestes jornades s’emmarquen dins del
procés que ha iniciat l’Ajuntament de Sagunt perquè
la ciutat presente una candidatura a Patrimoni de la
Humanitat de la UNESCO. La Universitat de València,
fidel al seu compromís amb el territori i la societat local
valenciana, impulsa aquesta acció acadèmica, lligada a la
formació, la recerca i la transferència del coneixement,
que pretén consolidar-se en la ciutat de Sagunt i el Camp
de Morvedre.

12 DE SETEMBRE

Aquesta tercera edició es centra en el capital simbòlic
del patrimoni de Sagunt com un patrimoni viu, present
en la societat actual i on la seua població mitjançant
diverses maneres de participació hi és la protagonista de
la valorització i conservació del seu patrimoni cultural.

17 h. Inauguració de la jornada
– Darío Moreno (Alcalde de Sagunt)
– Jorge Hermosilla (Vicerector de Projecció Territorial i Societat. UV)
– Ester Alba (Coordinadora de la Universitat d’Estiu de Sagunt)
17:30 h. “Participació ciutadana i la valorització social del
patrimoni cultural”
Josep Montesinos (Degà de la Facultat de Geografia i Història. UV)
18 h. “Camps de batalla i la Guerra de la Independència
com a cas d’història pública”
Rafael Zurita (Història Contemporània. Universitat d´Alacant)
18:30 h. “La recreació històrica com a història pública”
Miguel Requena (Història Antiga. UV)
19-20:30 h.Presentació dels treballs de la fase prèvia del
Dictamen de Sagunt Patrimoni de la Humanitat per la
Universitat de València
Modera: Ester Alba (Història de l’Art. UV)
Participen:
• Eva Bravo (Arqueòloga): “Patrimoni arqueològic,
informes, memòries i associacions culturals”
• Vanessa Albelda (UV): “Jacimients i posada en valor”
• Eva Mompó (UV): “Estudis del patrimoni etnològic“
• Ximo Revert (UV): “Les claus del patrimoni industrial“
• Ghaleb Fansa (UV): “El patrimoni de l’aigua i els
paisatges com a patrimoni cultural.”

13 DE SETEMBRE
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17 h. “Sagunt: capital simbòlic en l’imaginari col.lectiu”
Carmen Aranegui (Catedràtica emèrita. UV)
17:30 h. “El concepte actual del patrimoni cultural: del
patrimoni integral al patrimoni viu”
José Castillo (Història de l’Art. Universidad de Granada)
18 h. “Aspectes claus de la sociabilització del patrimoni
cultural. Valorització social del patrimoni de Sagunt i
diàgnòstics de gestió”
Ester Alba (Història de l’Art. UV)
19-20:30 h. Presentació dels treballs de la fase prèvia del
Dictamen de Sagunt Patrimoni de la Humanitat per la
Universitat de València
Modera: Ester Alba (Història de l’Art. UV)
Participen:
• Pau Rausell (UV): “El patrimoni cultural en l’economia
de la cultura a Sagunt”
• Luis Pablo Martínez (UV i GVA): “Análisis comparatiu de
les candidatures a Patrimoni de la Humanitat”
• Maite Abad (UV): “Estudis previs i anàlisi documental i gràfic”

