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PRESENTACIÓ
Cullera forma part de la xarxa d'Universitats Estacionals de la
Universitat de València, un programa impulsat pel Vicerectorat
de Projecció Territorial i Societat amb presència en 20 localitats
valencianes. Enguany presentem la primera edició de la
Universitat Estacional de Cullera, fruit de l'estreta col·laboració
entre la Universitat de València, l'Ajuntament de Cullera, la
Diputació de València i Caixa Popular.
L'eix d'aquesta edició és Patrimoni i Turisme com a motors de
l'economia en Cullera i la seua comarca. La diversificació
turística com a estratègia clau per a la reactivació de destins
consolidats del litoral és, més que una opció, una necessitat, i
Cullera no és l'excepció. Més enllà d'un turisme de caràcter
estacional, com és el de sol i platja ja prou refermat en el destí,
Cullera té una història que mereix ser comptada i un ric
patrimoni històric tant material com immaterial. El diagnòstic i
recuperació d'aquests recursos innats i singulars permet
desenvolupar productes turístics susceptibles d'articular-se com
a nous productes amb capacitat desestacionalitzadora i
diversificadora.
En aquest sentit, per a la reinvenció dels destins és important la
reflexió i debat entre tots els grups involucrats: ens públics,
universitat, residents, empresaris, associacions, estudiants, etc.
La UEC sorgeix amb l'objectiu de fomentar l'espai per a aquest
necessari debat, de manera que puga ser un fòrum obert a la
participació i posada en escena d'iniciatives que des de distints
àmbits s'estan realitzant a fi de posar en valor l’anomenat
llegat, compartir-ho i sensibilitzar a la ciutadania.
La inscripció és gratuïta a causa del caràcter públic de la
Universitat de València i a la participació de la Diputació de
València i Caixa Popular. Les persones interessades podran
matricular-se per a obtindre un certificat d'assistència.

Dimecres 21 d'octubre 2020

10:00h - 10:20h: Inauguració
- Jordi Mayor Vallet. Alcalde de Cullera
- Jorge Hermosilla Pla. Vicerector de Projecció
Territorial i Societat, UV
- M. Walesska Schlesinger. Coordinadora de la UEC
- Raquel Faubel Cava. Coordinadora de la UEC
- Representant de Diputació de València
- Representant de Caixa Popular

10:30h - 11:20h: Col·loqui: “El Patrimoni, del
mercat de recursos al mercat com
recurs: el cas de Cullera”
- Luis M. Arciniega García i Adrià Besó Ros.
Departament d’Història de l’Art, UV
- Modera: Raquel Faubel Cava

11:30h - 12:20h: Col·loqui: “Patrimoni religiós de
Cullera com a oportunitat per al turisme.
Imatge i identitat a la Baixa Edat Mitjana”
- M. Elvira Mocholí Martínez.
Departament d’Història de l’Art, UV
- Modera: Walesska Schlesinger

12:30h - 13:20h: Col·loqui: “Patrimoni Cultural a
Cullera com a promotor del turisme, estat de
la qüestió i propostes de futur”
- Kike Gandía Álvarez.
Director dels museus de Cullera
- José Salvador Martínez Sansó. Tècnic de promoció
econòmica-AEDL, Ajuntament de Cullera
- Modera: Walesska Schlesinger

13:30h: Cloenda
- M. Walesska Schlesinger. Coordinadora UEC
- Raquel Faubel Cava. Coordinadora UEC

