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PRESENTACIÓ
Al llarg de les jornades, que es desenvoluparan en quatre
de les emblemàtiques localitats del territori valencià,
es presentaran i discutiran, per part de reconeguts
especialistes universitaris, diversos enfocaments
que s’entrecreuen amb la finalitat d’explorar criteris i
possibilitats per a un nou desenvolupament local basat en la
identitat dels llocs: les condicions geogràfiques particulars,
el patrimoni, la ciutat i la seua relació amb el territori en el
qual s’integra, l’oportunitat i pertinència d’un nou urbanisme
adaptat al context, que fa de la rehabilitació i la millora de
les condicions d’habitabilitat, física i social, el seu senyal
d’identitat. En línia amb el que proposa la nova Estratègia
2030 de Nacions Unides i les seues 17 objectius.
La gestió del patrimoni cultural d’un territori és una tasca
complexa que requereix el compromís dels diferents tipus
d’actors (institucions, associacions, empreses i individus)
a qualsevol escala (de la local a la internacional). Per a
protegir i valorar els béns en el territori, és essencial tenir
un coneixement compartit dels elements del patrimoni,
que entren a formar part, com a nou vector articulador,
d’estratègies de desenvolupament territorial a escala
local. La localitat entra així a formar part dels nous estudis
urbans, en tant arreplega sentit d’identitat i de pertinença,
patrimoni i patrimonialització, recupera memòria i al temps
procura innovació social, base per a la formulació de nous
projectes per a una ciutat i barris sostenibles, basats en
projectes locals més participats. El territori es revaloritza
i es constitueix així en palanca de transformació de les
formes de vida.

CALENDARI
LOCALITAT

DATA

LLíria

20/10/2016

Saló de Plens de l’Ajuntament
Plaça Major, 1

Xàtiva

4/11/2016

Convent Sant Domènech
c/Sant Domènech, 7

Vila-real

10/11/2016

Fundació Caixa Rural
Plaça de la Vila, 3

Dènia

17/11/2016

Edifici Les Portelles
c/Pare Pere, 17

PROGRAMA
18 h. Inauguració de la jornada
Autoritats locals i universitàries
18’15 h. Taula redona
- Moderador i tres ponents
20 h. Debat
20’30. Clausura de la jornada

PARTICIPANTS EN LES TAULES REDONES:

En les jornades, dirigides a responsables i prenedors de
decisions públics i privats, tècnics de les administracions
locals, grups d’interès i ciutadania, es compta amb
la participació, en les diferents sessions previstes,
d’acreditats especialistes que procedeixen d’un variat elenc
de disciplines científiques però que comparteixen de forma
interdisciplinària aquest objectiu, com ara Antropologia,
Dret, Geografia, Història de l’Art, Sociologia, Urbanisme…
que ajudaran a un millor enteniment del marc legislatiu i
normatiu actual, dels principis que el sostenen i els objectius
que es persegueixen.

- LUIS ARCINIEGA GARCÍA

En cada jornada participaran tres ponents, que presentaran
els seus punts de vista, al que seguirà la discussió i debat.

- XIMO REVERT ROLDÁN

Departament d’Història de l’Art, UV

- JOSEP MONTESINOS I MARTÍNEZ
Departament d’Història de l’Art, UV

- INMACULADA REVUELTA PÉREZ

Departament de Dret Administratiu i Dret Processal, UV

- BEATRIZ SANTAMARINA CAMPOS

Departament de Sociologia i Antropologia Social, UV

- IGNACIO SEVILLA MERINO

Departament de Dret Administratiu i Dret Processal, UV
Cap d’Àrea de Cooperació. Fundació General de la UV
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