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PROGRAMA

Dijous 15 d'octubre de 2020

17:30h: Inauguració
-Antonio Saura Martín. Alcalde d'Alaquàs
-Jorge Hermosilla Pla. Vicerector de Projecció 
 Territorial i Societat. UV
- Luis Arciniega García. Coordinador UV 
- Representant de Diputació
- Representant de Caixa Popular

18:00h:  Conferència: “Les infraestructures i la 
 mobilitat històrica a l'Horta Sud”
-Luis Arciniega García. Història de l’Art,  
Universitat de València

18:30h: Conferència: “Les infraestructures i la 
mobilitat d'època contemporània a 
l'Horta Sud”
-Manuel Carreres. Càtedra Demetrio Ribes, 
 Universitat de València

19:00h: Conferència: “Manques i necessitat 
de la planificació d'infraestructures i ordenació 
territorial en àrees metropolitanes: el cas de 
l'Horta Sud”
-Andrés Boix Palop. Dret Administratiu 
  i Processal, Universitat de València

19:30h: Conferència patrocinada per l'Agència 
Valenciana Antifrau, impartida per professorat
de la Universitat de València

20:00h: Taula redona i debat
-Luis Arciniega García. Història de l’Art, 
Universitat de València
-Manuel Carreres. Càtedra Demetrio Ribes, 
Universitat de València
-Andrés Boix Palop. Dret Administratiu  
 i Processal, Universitat de València
-Personal tècnic de la Conselleria de Política 
 Territorial, Obres públiques i Mobilitat, 
Generalitat Valenciana

PRESENTACIÓ

La Universitat de València a través del Vicerectorat de Projecció 
Territorial i Societat, al costat de la Diputació de València 
presenta la tercera edició de la Universitat Estacional d'Alaquàs, 
fruit de l'estreta col·laboració entre aquestes institucions i 
l'Ajuntament d'Alaquàs.

L'Horta Sud i la ciutat de València han mantingut una relació 
ferma i rellevant al llarg de tota la seua existència. La mobilitat i 
les infraestructures entre aquestes dues realitats i altres espais 
que les depassen s'analitzaran en aquesta trobada des d'una 
perspectiva històrica i s'obriran al debat actual.

La Universitat de València, fidel al seu compromís amb el 
territorio i la societat local valenciana, impulsa aquesta acció 
acadèmica, lligada a la formació, la investigació i la transferència 
del coneixement, que pretén convertir-se en un referent per a 
Alaquàs i la seua comarca.

Aquesta iniciativa forma part del Programa “Universitats 
Estacionals” impulsada pel Vicerectorat de Projecció Territorial i 
Societat.
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