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PRESENTACIÓ

Cullera forma part de la xarxa d'Universitats Estacionals de la 
Universitat de València, un programa impulsat pel Vicerectorat de 
Projecció Territorial i Societat amb presència en 20 localitats 
valencianes. Enguany presentem la segona edició de la Universitat 
de Primavera de Cullera (UPC), fruit de la contínua col·laboració 
entre la Universitat de València, l'Ajuntament de Cullera, la 
Diputació de València i Caixa Popular. L'eix d'aquesta edició és 
patrimoni arqueològic subaquàtic com a impulsor del Turisme a 
Cullera i la seua comarca. La diversificació turística com a 
estratègia clau per a la reactivació de destins consolidats del litoral 
és, més que una opció, una necessitat, i Cullera no és l'excepció. 

El patrimoni subaquàtic ha sigut reconegut per la Convenció de la 
UNESCO de 2001 com un patrimoni que precisa d'una millor 
protecció, coneixement, realç i retorn social. Es tracta d'un 
patrimoni extremadament ric, però alhora, fràgil i vulnerable i 
capaç d'impulsar un turisme alternatiu a uns altres més 
tradicionals, com és el de sol i platja ja bastant afermat en el destí, 
Cullera guarda una història sota la mar que mereix ser descoberta. 
El diagnòstic i recuperació d'aquests recursos innats i singulars 
permet desenvolupar productes turístics susceptibles d'articular-se 
com a nous productes amb capacitat diversificadora. 

En aquest sentit, i amb l'objectiu de conéixer i reflexionar des d'un 
punt de vista multidisciplinari sobre aquest tema tan poc tractat, 
convidem a empresaris, acadèmics, treballadors de l'àmbit públic, 
residents, estudiants, associacions, etc. a aquesta segona edició de 
la UPC. La inscripció és gratuïta, a causa del caràcter públic de la 
Universitat de València i a la participació de la Diputació de 
València i Caixa Popular. Les persones interessades podran 
matricular-s’hi per obtindre un certificat d'assistència.

PROGRAMA

29 D'ABRIL
09:00 - 09:30 h. INAUGURACIÓ

Jordi Mayor Vallet 
Alcalde de Cullera

Jorge Hermosilla Pla
Vicerector de Projecció Territorial i Societat (UV)

Walesska Schlesinger
Coordinadora de la Universitat de Primavera de Cullera

Raquel Faubel Cava
Coordinadora de la Universitat de Primavera de Cullera

Representant de la Diputació de València
Lorena González Cano
Directora de l’oficina de Caixa Popular a Sueca

9:30 - 10:15 h. CONFERÈNCIA: Busseig, turisme i 
     Patrimoni Cultural Subaquàtic. Exemples 

internacionals d'una pràctica avalada per la UNESCO
Carlos de Juan Fuertes
Codirector del diploma de Postgrau en Arqueologia Nàutica i 
Subaquàtica (UV)

10:15 - 11:00 h. CONFERÈNCIA: El disseny  
d'experiències turístiques relacionades 
amb el patrimoni subaquàtic
Carmen Pérez Cabañero
Departament de Comercialització i investigació de Mercats (UV)

PAUSA 

11:30	-	12:30	h.	COL·LOQUI:	Patrimoni	subaquàtic:	
perspectives, difusió i protecció
Modera: Raquel Faubel Cava
Asunción Fernández Izquierdo
Directora del Centre d’Arqueologia Subaquàtica de la 
C. Valenciana (GVA)

Kike Gandía Álvarez
Arqueòleg municipal i director del projecte Portum Sucrone (Ajuntament de Cullera)

Beatriz Belando Garín
Departament de Dret Administratiu i Processal (UV)

Agustín Díez Castillo
Departament de Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga (UV)

12:30 - 13:30 h. TAULA REDONA: 
Iniciatives de turisme i oci esportiu subaquàtic
Modera: Walesska Schlesinger
Esther Valero Rello. Tècnica de promoció de turisme de busseig, 
Turisme Comunitat Valenciana (GVA)
José Antonio Puig Olmo
Director del Centre d’Activitats Subaquàtiques Delfín (Cullera, València)

Antonio Civantos Torralba
Dir. del Centre d’Activitats Subaquàtiques Barracuda (Alcossebre, Castelló)

Penélope López Benito
Codirectora del Centre de Busseig Ali-Sub (la Vila Joiosa, Alacant)

13:30 - 14:00 h. CLOENDA
Walesska Schlesinger
Coordinadora de la Universitat de Primavera de Cullera

Raquel Faubel Cava
Coordinadora de la Universitat de Primavera de Cullera




