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PRESENTACIÓ

La Universitat de València, a través del Vicerectorat de Projecció 
Territorial i Societat, presenta la cinquena edició de la Universitat 
d'Estiu de Sagunt, fruit de l'estreta col·laboració amb l'Ajuntament 
de Sagunt, la Diputació de València i Caixa Popular.

Aquesta cinquena 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 d'una vesprada. 
“Sagunt, Patrimoni de la Humanitat. Imatge i Percepció” 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 altres àmbits de la societat. Aquestes jornades s'emmar-
quen 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 investigació i la transferència del 
coneixement, que pretén consolidar-se a la ciutat de Sagunt i el 
Camp de Morvedre.

En aquesta nova edició, la Universitat d'Estiu de Sagunt s'acosta a 
l'imaginari col·lectiu del patrimoni cultural de Sagunt, a la seua 
memòria i a les petjades d'un passat convertit en mite. La 
vinculació de Sagunt amb la seua història forma part d'un relat que 
va més enllà i el lliga amb una dimensió històrica universal que 
otorga al seu patrimoni un valor universal únic.

17:30 - 18:00 h. Conferència: La memòria en la 
     valorització del patrimoni cultural: història, mite i 

identitat 
Ester Alba Pagán 
Departament Història de l’Art (UV)

PROGRAMA

15 DE SETEMBRE
17:00 - 17:30 h. Inauguració de la jornada

19:30 h. Taula redona
Modera: Ester Alba Pagán 
Coordinadora Universitat d’Estiu de Sagunt (UV)  

Darío Moreno Lerga 
Alcalde de Sagunt
Jorge Hermosilla Pla
Vicerector de Projecció Territorial i Societat (UV)

Ester Alba Pagán
Vicerectora de Cultura i Esports (UV) 

Quico Fernández Carrasco
Regidor de l’Ajuntament de Sagunt i president del Consell Assessor de 
Patrimoni de la Humanitat de l'Ajuntament de Sagunt

Empar Folgado Ros
Diputada Delegada d'Inclusió social i Educació 

Rosa Marín
Directora de l'oficina de Caixa Popular en Sagunt

18:00 - 18:30 h. Conferència: Sagunt i els orígens de la 
      Segona Guerra Púnica 
Manuel Albaladejo Vivero i Antonio Ledo Caballero
Departament Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga (UV)

18:30 - 19:00 h. Conferència: La Jueria de Sagunt, 
     història de la comunitat hebrea de Morvedre: 

orígens, esplendor i col·lapse final (1239-1492)  
Manuel Ruzafa García
Departament Història Medieval i Ciències i Tècniques Historiogràfiques (UV)

19:00 - 19:30 h. Conferència: Paisatges de guerra: la 
     memòria de la guerra de la Independència i l'heroi  
     Romeu 

Pilar Hernando Serra
Departament Dret Financer i Història del Dret (UV)
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