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PROGRAMA 

Dimecres 20 de setembre

18 h. Inauguració de la jornada
- Josep Francesc Fernández Carrasco
Alcalde de Sagunt 
- Toni Gaspar Ramos
Diputat de l’àrea d’Hisenda
- Jorge Hermosilla Pla
Vicerector de Participació i Projecció Territorial, UV

18’15 h. Conferències
- “El valor patrimonial de Sagunt”
Carmen Aranegui Gascó
Catedràtica d’Arqueologia, UV 

- “Claus del Pla Director de Sagunt, Patrimoni de la 
Humanitat”
Ester Alba Pagán
 Degana de la Facultat de Geografia i Història, UV

- “Evaluació econòmica dels efectes de Sagunt, 
Patrimoni de la Humanitat”
Pau Rausell Köster
 Professor titular del Dpt. d’Economia Aplicada, UV

19’45-20’30 h. Taula redona
Modera: José Luis Jiménez Salvador. Director del Màster 
en Patrimoni Cultural, UV

Dijous 21 de setembre

18 h. Conferències
- Albert Girona i Albuixech
 Secretari Autonòmic de Cultura i Esport 
-José María Chiquillo Barber
President de la Red Internacional del Programa de la 
UNESCO “Rutes de la Seda”
-Mercedes Berenguer Llorens
Diputada de les àrees de Benestar, Educació i Salut de la 
Diputació de València i responsable del programa de les 
Universitats Estacionals de la UV en el territori

19.30-20.30 h. Taula redona
Modera: Jorge Hermosilla Pla. Vicerector de Participació i 
Projecció Territorial, UV

20’30 h. Cloenda de la jornada

PRESENTACIÓ

La Universitat de València presenta la primera edició 
de la Universitat d’Estiu de Sagunt, fruit de l’estreta 
col·laboració entre la Universitat de València i 
l’Ajuntament de Sagunt, i amb el finançament de la 
Diputació de València.

La 1a 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.
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