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La Universitat de València junt a la Diputació de València
presenta la primera edició de la Universitat de la Tardor
d’Alaquàs, fruit de l’estreta col·laboració entre aquestes
institucions i l’Ajuntament d’Alaquàs.

27 DE SETEMBRE

El castell-palau d’Alaquàs és una de les obres més
destacades de l’arquitectura renaixentista valenciana. En
el centenari de la seua declaració com a Monument Històric
i Artístic (1918), es pretén una aproximació actualitzada a
alguns dels aspectes històrics, culturals, arquitectònics i
artístics que l’enmarquen i estableixen la seua singularitat.
Investigadors especialitzats tractaran temes com ara
la noblesa, el senyoriu, el bandolerisme, l’Humanisme,
l’arquitectura, l’art, les manifestacions festives... A més
a més, junt al públic assistent, participaran en una taula
redona que servirà com a punt de trobada entre diferents
àmbits d’estudi i d’anàlisi.
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 recerca i la
transferència del coneixement, que pretén convertir-se en
un referent a Alaquàs i la seua comarca.

Coordinador general
de la Universitat de la Tardor d’Alaquàs:
Luis Arciniega García

18 h. Acte d’inauguració de la 1a. edició de la Universitat
de la Tardor d’Alaquàs
- Elvira García Campos
Alcaldessa d’Alaquàs

- Mercedes Berenguer Llorens

Diputada de l’àrea de Benestar Social de la Diputació de València

- Jorge Hermosilla Pla

Vicerector de Projecció Territorial i Societat. UV

18’15 h. Conferència: “La noblesa valenciana del
Cinc-cents en el seu context europeu”
- Pablo Pérez García

Departament d’Història Moderna i Contemporània, UV

19 h. Conferència: “L’Humanisme i l’aristocràcia
regnícola en el Regne de València en els albors de
l’Edat Moderna: alguns exemples de la primera meitat
del segle XVI”
- Concepción Ferragut i Estefania Ferrer
Departament de Filologia Clàssica, UV

19’45 h. Conferència: “Bandolerisme morisc,
bandolerisme cristià (segles XVI-XVII).
Una anàlisi comparativa amb epicentre a Alaquàs”
- Jorge A. Catalá Sanz
Departament d’Història Moderna i Contemporània, UV

20’30 h. Debat

28 DE SETEMBRE

Universitat de València

18 h. Conferència: “Tipologies de cases senyorials
no urbanes en el àmbit valencià tardomedieval i
renaixentista”
- Luis Arciniega García i Adrià Besó Ros
Departament d’Història de l’Art, UV

18’45 h. Conferència: “Els festejos valencians i la
seua relació amb l’arquitectura palatina durant l’Edat
Moderna”
- Desirée Juliana Colomer
Càtedra Demetrio Ribes, UV

19’30 h. Taula redona: “Encontres i desencontres entre
micro i macrohistòries, entre béns matrios i patrios”
20’30 h. Debat

