
Durant els últims trenta anys, i després de la reconversió industrial dels vuitanta del segle passat, les antigues 
instal·lacions sidero-metal·lúrgiques de Port de Sagunt han sigut l’objecte d’un procés de patrimonialització 
industrial que ha tractat de reconvertir els obsolets espais d’empresa i de treball en patrimoni. Sota diferents 
òptiques i perspectives, el procés de patrimonialització ha estat guiat, instrumentalitzat i mediatitzat per un 
ampli espectre d’agents, entitats i col·lectius socials.
Tots ells, des de les seues pròpies mirades, inquietuds i sensibilitats, han anat donant forma a un procés de
patrimonialització obert i inconclús, que hui en dia, es troba a l’espera de ser reactivat.
En aquest sentit, tan importants han sigut els llocs tangibles on situar la memòria d’aquest nucli obrer, com 
les representacions col·lectives derivades d’un model empresarial, d’una manera de vida presidida per la 
gran empresa o d’una manera d’entendre la cultura del treball. Durant el nostre recorregut, anirem desgra-
nant les claus d’aquest procés així com situant-nos en una perspectiva política que entén el patrimoni com 
un lloc de trobades i desacords entorn del valor del passat i les seues atribucions sobre el present.

SEMINARI

Patrimonialització, memòria
i representacions col·lectives en el

Port de Sagunt. La política dels llocs.
26, 27 i 28 de novembre del 2015

Programa

ORGANITZA

COL·LABOREN

Departament de Sociologia i Antropologia. Universitat de València

Museu Valencià d’Etnologia - Diputació de València

DIJOUS 26 DE NOVEMBRE 
 
16:00 h. Lliurament de material 

16:15 h. Patrimoni i memòria. Les polítiques dels llocs 
Dra. Beatriz Santamarina Campos 
 
17:30-18:00 h. Pausa-café 
 
18:00 h. Aproximació soci-històrica al Port de Sagunt. Port de Sagunt, l’última Company-Town 
Dr. Julio Bodí Ramiro 

 
DIVENDRES 27 DE NOVEMBRE  

16:00 h. El procés de patrimonialització industrial en el Port de Sagunt i els seus tres principals 
impulsos patrimonialitzadors 
Dr. Julio Bodí Ramiro 

17:30-18:00 h. Pausa-cafè 
 
18:00 h. Opinions al voltant de la idea de patrimoni. El posicionament dels agents 
patrimonialitzadors i les seues conseqüències
Dr. Julio Bodí Ramiro  

 
DISSABTE 28 DE NOVEMBRE 

10:00 h. Visita a l’alt forn número 2 i recorregut guiat pels principals espais en vies de 
patrimonialització 
 
14:00 h. Lliurament diplomes i comiat

· Estudiants* només seminari: 20 €
· Seminari + 1 any d’associació per a estudiants: 30 €
· Professionals només seminari: 50 €
· Seminari + 1 any d’associació per a professionals: 60 €
· Membres d’alguna associació de la FAAEE: 20 €
· Aturats (només seminari)*: 20 € 
· Seminari + 1 any d’associació per a aturats*: 30 €
· Gratuïta pels membres de l’AVA
· Gratuïta per als tècnics del Museu Valencià 
d’Etnologia
*Els estudiants o aturats hauran d’acreditar-ho.

Quotes d’inscripció
26, 27 i 28 de novembre del 2015.

Dates

Museu Valencià d’Etnologia
C/ Corona 36, 46003 València

Lloc

Bus EMT: Línies 1, 2, 5, 5B, 8, 28, 29, 79, 80, 95 
Metre: Línia 1, estació Túria 
Tramvia: Línia 4, estació Reus 

Accesos

+info

S’haurà d’omplir el butlletí d’inscripció que pot descarregar-se de la web de l’AVA, www.avaantropologia.com, 
el qual s’enviarà junt amb la fotocòpia d’haver fet la transferència (més els documents justificatius de la condició 
d’estudiant o aturat, si es el cas) a la següent adreça: avantrop@yahoo.es

Procedimient d’inscripció


