
Asistència lliure
Inscripció gratuïta

-Totes les conferències i comunicacions tindran lloc a 
l'Auditori Municipal de Cullera, situat al Mercat 
municipal.
- Els horaris podran estar subjectes a variacions segons 
el transcurs del programa.
-El pe-El personal docent i tècnic educatiu inclòs en l'art. 4 
de l'Orde 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria 
d'Educació, Formació i Ocupació, que establix el model 
de formació permanent del professorat i el disseny, 
reconeixement i registre de les activitats formatives, 
tindrà dret a un certificat de 12 hores del Servei de 
Planificació i Gestió de la Formació Permanent del 
PrProfessorat de la Conselleria d'Educació, Cultura i 
Esport, sempre que firme la seua assistència en les 
sesions de dissabte matí, dissabte vesprada i 
diumenge matí.
-Tindran dret al material que s'entregue els assistents 
que hagen formalitzat la inscripció en el temps 
assenyalat (màxim el 26 de novembre a les 12 h), i fins a 
esgotar existències.

Notes 
importants

19.30 h: Inauguració de les XV Jornades d'Estudis de 
Cullera.

19.45 h: Conferència inaugural: "La importància de les 
societats musicals a la Comunitat Valenciana: el cas 
de Cullera", a cura de Remigi Morant Navasquillo. 

Divendres
26 de novembre

PROGRAMA

Diumenge
28 de novembre

9.30 h: Recepció i recollida de documentació.
10 h: Isabel Armengot Montagut: "La paella como 
plato equilibrado".

10.30 h: Cullera Laica: "Empremtes en l'esdevenir 
cullerenc - Calendari".

11 h:11 h: Federico Verdet Gómez: "Miguel Martínez Bosch, 
maestro racionalista".

11.30 h: Encarna Villafranca Giner: "María Amelia 
Mulet Mulet, mestra i poeta a Cullera".

12 h: M. Luisa Chofre Navarrete: "El Portum Sucrone. 
Una síntesis".

12.30 h:12.30 h: Manuel Lanusse Alcover, Juan Ripoll Font i 
Enrique Gandía Álvarez: "La Penyeta del Moro: història 
i futur d'una balisa icònica".

Dissabte
27 de novembre (matí)

16.30 h: M. Lourdes López Martínez, Bárbara Alonso 
de la Fuente i Christian H. Salazar Paz: "Fora les 
muralles! La excavación de la muralla de Cullera 
durante las obras de peatonalización del Passeig Dr. 
Alemany".

17 h: Antonio Giner Sanchis: "Intervención en barrios 
ladera del monte: Pou, Rápita y San Francisco".

17.30 h:17.30 h: Fermí Font Mezquita: "Intervenció 
d'emergència en la Torre Octogonal del segon albacar 
del Castell de Cullera".

18 h:18 h: Presentació del vídeo del Centro de Buceo 
Delfín de Cullera i del Museu d'Història i Arqueologia 
de Cullera "Tècniques de busseig aplicades a la 
recerca arqueològica subaquàtica en el Portum 
Sucrone (Cullera)".

18.30 h:18.30 h: Grupo de Trabajo Arqueología Júcar-Cabriel: 
J. J. Castellano Castillo, E. Gandía Álvarez, A. Martínez 
Valle i A. Velasco Berzosa: "Proyecto SVCRO. 
Arquelogía del territorio".

19 h: Raúl Silvestre Diago: "Presentació bibliografia de 
Cullera".

10 h: Jorge Luis Latorre Silvestre: "Uso de la 
tributación local de Cullera como elemento de lucha 
contra la crisis de la COVID-19".

10.30 h: Jorge Alcañiz Alcaina: "Diagnosi de 
l'ecosistema comercial a Cullera. Canvis en 
l'estructura comercial en la dècada 2011-2021".

11 h:11 h: David Vid: "Enrique Gómez Torres. Obrer de la 
història. Rutes, guies i audiollibres".

11.30 h: Luis Formentín Peñalosa: "Un canto a la 
música y a la Sociedad Musical Instructiva Santa 
Cecilia en el centenario de los primeros Juegos 
Florales de Cullera y del Himno a la Sociedad".

1212.15 h: Cloenda de les Jornades. Conferència final: 
"El Centre Cullerenc de Cultura", a cura de Raúl 
Silvestre Diago.

Dissabte
27 de novembre (vesprada)



Més
informació

Casa de la Cultura de Cullera
C/ La Bega, 14

96 172 46 16 
96 173 16 80

E-mail E-mail Jornades d'Estudis: 
josepaparici.cultura@gmail.com 
sam_museu@gva.es


