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Dijous 12 de novembre de 2020

16:00h: Presentació
- Darío Moreno Lerga, Alcalde de Sagunt
- Jorge Hermosilla Pla, Vicerector de Projecció 
   Territorial i Societat, UV
- Ester Alba Pagán, Coordinadora de la Universitat 
   Estacional de Sagunt
- Quico Fernández Carrasco, Regidor de Patrimoni i 
   coordinador de “Sagunt: Patrimoni de la Humanitat” 
- Representant de Diputació de València
- Representant de Caixa Popular

16:30h:  Conferència patrocinada per l'Agència 
Valenciana Antifrau, impartida per 
professorat de la Universitat de València, en 
el marc del projecte “Activitats per al bon 
govern i la ciutadania al territori valencià”

17:00h: Conferència: “Estratègies per a la posada en 
valor del patrimoni cultural d'un territori” 
- María Dolores Pitarch, Dept. Geografia, UV 

17:30h:	Conferència:	“9ǎǘǊŀǘŝƎƛŜǎ ŘŜ ƎŜǎǘƛƽ ǇŜǊ ŀ ƭŀ  
ŎƻƴǎŜǊǾŀŎƛƽ ŘŜƭ ǇŀǘǊƛƳƻƴƛ ŎǳƭǘǳǊŀƭΦ 9ƭ Ŏŀǎ 
ŘŜƭ ǇŀǘǊƛƳƻƴƛ ŘŜ ƭŀ ¦ƴƛǾŜǊǎƛǘŀǘ ŘŜ ±ŀƭŝƴŎƛŀέ

- Adrià Besó Ros, Dept. IƛǎǘƼǊƛŀ ŘŜ ƭϥ!Ǌǘ, UV 

18:00h:	Conferŝncia:	“!ƴŁƭƛǎƛ ǾŀƭƻǊŀǘƛǾŀ ŘŜƭǎ ƳƻŘŜƭǎ ŘŜ 
 ƎŜǎǘƛƽ ŘŜ ǇŀǘǊƛƳƻƴƛ Ŝƴ ƭŀ ¦b9{/h”

- Mar Gaitán Salvatella. Dept. Història de l'Art, UV 

18:30h: Debat. A càrrec de la coordinadora de la Universitat 
 Estacional i professora del Dept. d'Història de l'Art, 
 Ester Alba Pagán

PRESENTACIÓ

La Universitat de València, a través del Vicerectorat de Projecció 
Territorial i Societat, presenta la quarta edició de la Universitat 
Estacional de Sagunt, fruit de l'estreta col·laboració amb 
l'Ajuntament de Sagunt. Aquesta quarta edició és el punt de 
trobada de docents, professionals, estudiants i ciutadans de la 
localitat i el seu entorn pròxim. 

“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 i altres àmbits de la societat. Aquestes jornades 
s'emmarquen dins del procés iniciat per l'Ajuntament de Sagunt 
amb la presentació del municipi a convertir-se en Patrimoni de 
la Humanitat de la UNESCO. El Vicerectorat de Projecció 
Territorial i Societat, fidel al seu compromís amb el territori i la 
societat local valenciana, impulsa aquesta acció acadèmica a la 
formació, la investigació i la transferència del coneixement, una 
mostra més de l'interés de la Universitat de València per la 
ciutat de Sagunt i el Camp de Morvedre.

Aquesta quarta edició se centra en les eines de gestió cultural, 
la seua anàlisi i avaluació, prenent com a model exemples de 
bones pràctiques.




