
XIV
JORNADES D’ESTUDIS DE CULLERA
Dedicades a Agustín Olivert Arlandis

(Cullera, 1855-1927): El primer paladí de l’ensenyança

29 i 30 de novembre i 1 de desembre de 2019
Auditori Municipal de Cullera

NOTES IMPORTANTS
-Totes les conferències, comunicacions i intervencions tindran lloc a l’Auditori Municipal de 
Cullera, situat al Mercat municipal.

- Els horaris de les comunicacions i de les activitats podran estar subjectes a variacions segons 
el transcurs del programa.

-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 Pro-
fessorat de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, sempre que firme la seua assistència en 
les sesions programades.

-Tindran dret al material que s’entregue els assistents que hagen formalitzat la inscripció en el 
temps assenyalat (màxim el 29 de novembre a les 12 h), i fins a esgotar existències.
 

Assistència lliure.
Inscripció gratuïta.

MÉS INFORMACIÓ:
Casa de la Cultura de Cullera
C/La Bega, 14
Tels. 96 172 46 16 – 96 173 16 80
E-mail Jornades d’Estudis: cultura@cullera.es



DIVENDRES 29 DE NOVEMBRE
19.30 h: Obertura de l’exposició sobre Agustín Olivert Arlandis.

20.00 h: Inauguració de les XIV Jornades d’Estudis de Cullera.

20.10 h: Acte d’homenatge a Agustín Olivert Arlandis. Intervencions d’Emili Re-
nard Vallet i Raúl Silvestre Diago. Recreació multimèdia “Agustín Olivert Arlan-
dis (1855-1927): un home, un exemple” per Cullera Laica.  

DISSABTE 30 DE NOVEMBRE (matí)
9.30 h: Recepció i recollida de documentació.

10.00 h: Cibeles Romero Gräter: “L’oci inclusiu. Baladre: una experiència de 25 
anys. Oci per a totes i tots”.

10.20 h: Isabel Armengot Montagut: “Caminando al cole: un modelo para inno-
var en la salud de los niños y el medio ambiente”.

10.40 h: Fernando Cotino Villa: “Intervenció arqueològica en el carrer del Riu”. 

11.00 h: José Manuel Climent Simón i Fernando Cotino Villa: “Pla Director de 
l’Alt del Fort i la Línea de Cullera”. 

11.20 h: Alejandro Calpe Vicente i Eloy Ariza Jiménez: “Localització, excavació, 
exhumació i identificació de víctimes de Cullera a la província de València”. 

11.40 h: Plataforma Ciutadana en Defensa de les Platges Naturals de Cullera: 
“Projecte de restaurar les platges del Marenyet, l’Estany i el Brosquil. La volun-
tat d’un poble?”. 

12.15 h: Presentació del llibre de Manuel Lanusse Alcover (cronista oficial de 
Cullera). Patronatge canònic i coronació canònica de la Mare de Déu del Cas-
tell de Cullera: crònica documental, periodística i gràfica (edicions en valencià 
i en castellà).  Presenta Andrés de Sales Ferri Chulio, director de l’Arxiu de Re-
ligiositat Popular de l’Arquebisbat de València.

DISSABTE 30 DE NOVEMBRE (vesprada)
16.30 h: Cullera Laica: “Històries de Cullera per descobrir”.

16.50 h: Federico Verdet Gómez: “El séptimo congreso de la Federación Agrí-
cola Obrera de la Región Valenciana. Cullera, 5, 6 y 7 de enero de 1917”. 

17.10 h: Ixone Herrero Otsoa: “Puesta en valor de las Cartas Náuticas de Cu-
llera”.

17.30 h: Centre de Busseig “Delfín” de Cullera i Servei  Arqueològic Municipal: 
“2ª Campanya de Prospeccions del Projecte d’Arqueologia Subaquàtica Por-
tum Sucronem” (audiovisual). 

17.50 h: Ferran Palero Pastor: “Fauna aquàtica en coves de Cullera: un món 
encara per descobrir”. 

18.10 h: Javier Giner Armengot i Antonio Giner Sanchis: “Una ventana a la bassa 
de Sant Llorenç”.

18.30 h: Enrique Gandía Álvarez i Juan Cerveró Vallet: “Projecte d’accessibilitat 
a l’Abric Lambert (Cullera)”.

18.50 h: Grup de treball Arqueologia Xúquer-Cabriol (Juan José Castellano 
Castillo, Enrique Gandía Álvarez, Asunción Martínez Valle i Ángel Velasco Ber-
zosa): “El Júcar-Cabriel como vía de comunicación desde la antigüedad”.

19.10 h: Fermín Pardo Pardo: “El camino de la Ribera. Antigua vía de comunica-
ción entre Cullera y el interior”.

DIUMENGE 1 DE DESEMBRE (matí)
9.30 h: Jorge Luis Latorre Silvestre: “Las bonificaciones potestativas en los im-
puestos locales de Cullera”.

9.50 h: Amparo Latorre Silvestre: “¿Se puede registrar el nombre de una ciudad 
como marca? El caso de Cullera”. 

10.10 h: Pere D. Garzón Serrano: “Cullera en el cens de 1646”.

10.30 h: Manuel Lanusse Alcover: “Quina era l’heràldica històrica de la vila de 
Cullera? Resultats d’una investigació recent”. 

10.50 h: Joan Carles Gomis Corell: “La construcció de l’església nova dels Sants 
Joans de Cullera, feta segons la planta i el perfil de Gaspar Dies”.

11.10 h: Luis Formentín Peñalosa: “Evocación de un centenario. Cullera en 1919. 
Transformación de España y nuestra ciudad en estos últimos cien años”.

11.30 h: Pilar Mas Hurtana: “Reconstruir una excavación: Punta de l’Illa (Illa dels 
Pensaments, Cullera)”. 

11.50 h: Pablo Griñena Pérez: “La documentación 3D para el fomento museo-
gráfico: el caso del Hércules del Museo Arqueológico de Cullera”. 

12.15: Cloenda de les Jornades. Conferència final: “La trulla de Júpiter: de Cu-
llera a París. La colección Dutuit”, a cura de Mª Luisa Chofre Navarrete. Presen-
tació de la rèplica de la trulla de Júpiter de Punta de l’Illa.


