
I SEMINARI INTERNACIONAL 
Tribunal de les Aigües de la Vega de València-

Universitat de València

La UNESCO considera que el patrimoni cultural imma-
terial és un factor clau per a la diversitat cultural, la sos-
tenibilitat ambiental, la creativitat i el foment del diàleg 
entre cultures. El Tribunal de les Aigües de la Vega de 
València va ser inscrit en 2009 en la Llista Representati-
va del Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO jun-
tament amb el Consejo de Hombres Buenos de la Huer-
ta de Murcia, en representació dels tribunals de regants 
de l’Espanya mediterrània, en el context de la primera 
convocatòria mundial de candidatures. 
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 patri-
moni cultural relacionat amb la gestió de l’aigua, les ma-
nifestacions artístiques originades amb l’ús de l’aigua, o 
les oportunitats que ofereixen les fórmules de comuni-
cació relacionades amb l’aigua i els museus.
De forma singular, es tractarà en una sessió especí-
fica el Tribunal de les Aigües, des de diversos punts 
de vista: la gestió de l’aigua, com a referent de soste-
nibilitat; la museïtzació dels paisatges de l’aigua; els 
museus de l’aigua, elements del desenvolupament 
local; el patrimoni cultural del regadiu i les noves 
tècniques d’anàlisi i posada en valor.
Es persegueix fer visibles a escala global els valors cul-
turals i ambientals de la cultura tradicional valenciana 
del regadiu, d’arrels andalusines, que representa el Tri-
bunal de les Aigües. De la mateixa manera es pretén po-
tenciar l’intercanvi d’experiències amb altres organis-
mes relacionats amb la gestió sostenible del patrimoni 
cultural immaterial reconeguts per la UNESCO; i subrat-
llar-ne la decisiva contribució del patrimoni cultural 
immaterial de les sèquies a la construcció i el manteni-
ment dels paisatges valencians de l’aigua, font d’iden-
titat, biodiversitat, agrodiversitat i qualitat ambiental, i 
recurs estratègic per a la sostenibilitat econòmica de les 
comunitats de regants i les poblacions. El Seminari s’ha 
dissenyat per a posar de manifest la singular trajectò-
ria històrica del Tribunal de les Aigües i explorar el seu 
paper com a model internacional per a la resolució de 
conflictes per l’aigua, així com per a difondre els valors 
del Tribunal dels Aigües juntament amb la defensa del 
patrimoni hidràulic i de les hortes tradicionals.
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SESSIÓ VESPERTINA

14’30 h. Taula redona 3: “Els museus de l’aigua”
Moderadora: Sara Ahmed
Universidad de Ahmedabad. India

- Aigua, museu i universalitat
Luis Repetto (Proyecto Eulac-Museums Perú)

- Museus i paisatges en l´Horta
Emilio Iranzo (Universitat de València)

- L’Horta en el MUVAET
Francesc Tamarit (Museu Valencià d’Etnologia. 
Diputació de València)

- Experiència en l’Horta Nord
Juan Manuel Gisbert (Agromuseu de Vera, UPV)

- Experiència en l’Horta Sud.
Carles Sanchis (UPV i Fundació Assut)

16 h. Pausa-cafè

16’30-18’15 h . Taula redona 4: “El patrimoni 
cultural del regadiu: noves tècniques d’anàlisi i 
posada en valor”

Moderador: Luis Pablo Martínez 
Conselleria de Cultura. GVA

- Evaluació del patrimoni
Sandra Mayordomo (Universitat de València)

- El valor de la toponímia
Joan Carles Membrado (Universitat de València)

- Sistema de Informació Geogràfica
Ghaleb Fansa (Universitat de València)

- Comunicació i difusió
Miquel Francés (Universitat de València)

- Experiències de participació i fotografia
Tania Castro (Fotògrafa professional)

18’15-19 h. Acte de clausura
- Andrés Perelló 

Ambaixador d’Espanya UNESCO, París
- Jorge Hermosilla 

Universitat de València
- Luis Pablo Martínez 

Generalitat Valenciana
- Eriberto Eulisse 

Global Network of Water Museums
- Zhirong Zang 

Museu Nacional de l’Aigua de Xina

9 h. Inauguració del seminari
- Jorge Hermosilla 

Vicerector de Projecció Territorial i Societat de la 
Universitat de València  

- Josep Montesinos
Degà de la Facultat de Geografia i Història de la 
Universitat de València

- José Font 
President del Tribunal de les Aigües 

- Eriberto Eulisse 
Director Executiu del Global Network of Water Museums

SESSIÓ MATINAL

9’15 h. Taula redona 1: “La gestió de l’aigua, 
referent de sostenibilitat”

Moderador: Josep Montesinos
Universitat de València

- Fonaments jurídics
José Bonet (Universitat de València)

- Gestió actual
Teodoro Estrela (Confederación Hidrográfica del 
Júcar)

- Fonaments històrics
Enric Guinot (Universitat de València)

- La gestió jurídica
Javier Pastor (Tribunal de les Aigües)

10’45-11’15 h. Pausa-cafè

11’15-13 h. Taula redona 2: “El Territori Museu: 
Museïtzació dels paisatges de l’aigua”

Moderador: Jorge Hermosilla 
Universitat de València

- El territori i la seua museïtzació
Francesco Vallerani (Universidad de Venecia, 
WAMU-NET)

- Museu i territori en l’Horta Sud
Clara Pérez (Museo Comarcal de l´Horta Sud)

- Experiències en la posada en valor del patrimoni 
de l’aigua

Miquel Minguet (Horta Viva)

13 h. Ponència invitada: “La gestió de l’aigua 
tradicional en la ciutat de Chan-Chan, cultura 
Chimú. Perú”

Ponent: María Elena Cordova
Directora General de Patrimonio. Región Libertad

13’30 h. Dinar

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 Xar-
xa 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 Va-
lència–Universitat de València”.
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