PRESENTACIÓ
El Vicerectorat de Participació i Projecció Territorial
i la Federació d’Instituts d’Estudis Comarcals, en
col·laboració amb la Diputació de València i l’Institució
Alfons el Magnànim, organitza el tercer Congrés
Universitat de València-FIECOV que aborda el
patrimoni immaterial i les seues experiències en el
territorio valencià.
La Universitat de València i la xarxa de centres d’estudis
promouen una nova trobada anual entre ambdues
institucions, en aquesta ocasió en format de congrés,
amb la finalitat d’intercanviar experiències i reflexionar
sobre el patrimoni immaterial en matèria d’estudis,
recerques i treballs de posada en valor realitzats en les
nostres comarques i/o municipis.
Com assenyala la UNESCO “el patrimoni cultural no es
limita a monuments i col·leccions d’objectes, sinó que
comprén també tradicions o expressions vives heretades
dels nostres avantpassats i transmeses als nostres
descendents, com a tradicions orals, arts de l’espectacle,
usos socials, rituals, actes festius, coneixements i
pràctiques relatius a la naturalesa i l’univers, i sabers i
tècniques vinculats a l’artesania tradicional”.
En aquesta línia, el Congrés UV-FIECOV 2017 pretén
aprofundir en el nostre valuós i variat patrimoni
cultural immaterial a partir de propostes d’estudis i
casos pràctics, nous i actuals, que se centren en l’escala
local, atès que com arreplega la UNESCO es tracta de
“un important factor del manteniment de la diversitat
cultural enfront de la creixent globalització”.
Aquesta iniciativa està oberta al públic en general,
especialment dirigida a la comunitat universitària
(docents, investigadors, estudiants, tècnics), als
instituts d’estudis comarcals (i els seus membres i
especialistes), així com als experts de l’administració
local i de la societat valenciana (associacions, col·lectius
i uns altres particulars).
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Col·labora:

DIVENDRES, 3 DE NOVEMBRE
15’30 h. Benvinguda i recollida de materials
16 h. Inauguració del Congrés
- Esteban Morcillo Sánchez
Rector Magnífic de la Universitat de València

- Jorge Rodríguez Gramage

President de la Diputació de València

- Ester Alba Pagán

Degana de la Facultat de Geografia i Història. UV

- Josep Vicent Frechina Andreu
President de FIECOV

16’30 h. Ponència: “Els valencians, pioners en la salvaguarda
del patrimoni cultural immaterial. Balanç i perspectives”
Luis Pablo Martínez Sanmartín
Inspector de patrimoni moble de la Direcció General de
Cultura i Patrimoni

17’15 h. Pausa-Cafè
17’30 h. Sessió de comunicacions:
BLOC I: MÚSICA I SONORITAT
“Albaida huit segles de toc manual de campanes”
Remei Arévalo i Antonio Berenguer
“Ball de tornejants. Passat i present d’una dansa
valenciana ”
Enric Olivares i Oreto Trescolí
“I les bandes quedaren desembossades: Bandes,
territori i nova monumentalitat sònica”
Llorenç Barber
“Jota 70-16: un proyecto de conservación y recuperación
de folclore musical en Alcublas ”
José L. Alcaide Verdés i Jorge Martínez Alcaide
“Las sociedades musicales. Un patrimonio inmaterial
importante en la comarca de l’Horta Nord ”
Julio Montagut Marqués i Pau Rausell Köster
“Les bandes de música com a patrimoni immaterial
valencià: la dual experiència a Llíria”
Elvira Asensi Silvestre
“Los guardianes silenciosos de una música comunitaria.
Campaneros en Valencia”
Eliseo Martínez Roig
“Un romancero familiar de transmisión oral en la aldea
de Hortunas”
Fermín Pardo Pardo
19-19’30 h. Debat

DISSABTE, 4 DE NOVEMBRE
9 h. Sessió de comunicacions:
BLOC II: EXPERIÈNCIES I TERRITORI
“El cel nocturn com a patrimoni natural a preservar.
Una experiència d’èxit a l’Alt Túria”
Enric Marco, Ángel Morales Rubio,
Joan Manuel Bullón i Susana Malón
“El estudio del paisaje sonoro de la fiesta de Moros y
Cristianos a través de la creación de musicomovigramas:
desarrollo de la escucha y la salud emocional”
Ana Mª Botella Nicolás i Amparo Hurtado Soler
“El patrimoni immaterial fet relat. Una proposta
antropològica des de la memòria oral”
Raquel Ferrero i Clara Colomina
“Els pelegrins de Les Useres, un patrimoni immaterial
construït des de la comunitat”
Eliseu Martínez Muñoz
“Experiències escolars de sensibilització cap el patrimoni
immaterial local. El cas del CEIP Mas d’Escoto (Riba-roja
de Túria)”
Antonio José Morales, Júlia Villaescusa,
Llum Molina i Felipe García
“La fiesta de Moros y Cristianos: una propuesta de
innovación para la formación del profesorado a través
de experiencias de inmersión virtual”
Amparo Hurtado Soler i Ana Mª Botella Nicolás
“La fira d’Oficis de Benassal, una iniciativa col·lectiva
que posa en valor el oficis perduts”
Pilar Vidal Monferrer
“València Immateriapp. Un país per descobrir”
Andrea Carbonell, Mª Teresa Filipigh i David Pous

11’45 h. Sessió de comunicacions:
BLOC III: FESTA, GASTRONOMIA I PAISATGE
““Alcublas va de fiesta”: un ejemplo del uso de las
exposiciones como elemento de reflexión sobre el
patrimonio inmaterial”
José L. Alcaide Verdés i Jorge Martínez Alcaide
“L’elaboració de la pansa. Artífex dels aspectes
paisatgístics, arquitectònics i socials de la Comarca de
la Marina”
Roser Cabrera
“L’escaldà de raïm moscatell, una activitat
mil·lenària”
Carlos V. Fuster i Luis Silvestre
“L’ofrena de les alfàbegues de Bétera a la Mare de Déu
d’Agost. Un ritu mil·lenari”
Ramon Asensi i Ramon
“La paella: representació social i patrimoni immaterial.
Anàlisi del receptari comarcal en la Comunitat
Valenciana”
Marcos Morales Peláez, Carlos Caurín Alonso i
Antonio José Morales Hernández
“La festividad de les Calderes de Sant Pere Nolasc en El Puig
de Santa María: una tradición solidaria para el siglo
XXI”
Julio Samuel Badenes Almenara
“La Veu de la Festa. Memòria oral i patrimoni
immaterial”
David Pous Benito
“Pan Bendito en Requena y su tierra”
Pablo Martínez Gil i Javier Vicente Marco Casero
13’15 h. Debat
13’30 h. Clausura del Congrés
- Jorge Hermosilla Pla
Vicerector de Participació i Projecció Territorial. UV

- Manel Pastor i Madalena

Director de la col·lecció d’Estudis Comarcals d’Alfons el Magnànim

- Josep Vicent Frechina Andreu
President de FIECOV

10’30 h. Debat
10’45 h. Ponència: “Focs globals. Les Falles com a
Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat”
Gil Manuel Hérnandez Martí
Departament de Sociologia i Antropologia. UV

11’30 h. Pausa-cafè
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