
 



 
 
PRESENTACIÓ 

 

JORNADES 

“HORTES HISTÒRIQUES VALENCIANES: PATRIMONI VIU DE LA HUMANITAT” 

 

 

L'Ajuntament de Potries, la Universitat de València (Centre de Gandia), la Generalitat Valenciana 

(Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport), la Diputació de València i la Federació 

Valenciana de Municipis i Províncies,  convoquen les Jornades "Hortes Històriques Valencianes: 

patrimoni viu de la Humanitat".  

 
Les Jornades que se celebraran a Potries el dies 15 i 16 de juny de 2018, volen ser un fòrum obert de 
reflexió, debat, investigació i difusió del patrimoni cultural i natural de les hortes històriques de la 
Comunitat Valenciana, la sensibilització de la ciutadania sobre els seus valors, la identificació dels 
riscs que amenacen la seua supervivència, i la recerca consensuada de solucions per garantir la seua 
transmissió a les futures generacions. 
 

Els sistemes de regadiu tradicionals posseeixen un elevadíssim valor patrimonial, cultural i natural, i 
presten valuosíssims serveis socials, econòmics, culturals, paisatgístics i ambientals a les nostres 
comunitats. La salvaguarda present i futura de les nostres hortes i vegues històriques resulta clau per 
al manteniment de la nostra identitat, la cohesió i la seguretat alimentària de les nostres poblacions, i 
d'un medi ambient sa, suport de biodiversitat i agrodiversitat.  
 

Les jornades s'estructuren a partir  d'una sèrie de ponències i taules rodones amb la participació de 
persones expertes de totes les àrees de coneixement i de l'acció social relacionades amb els valors de 
les hortes històriques, amb voluntat de representació de tot el territori valencià. El programa es 
complementa amb una visita al sistema de regadiu tradicional de la Safor, magnífic exponent dels 
nostres sistemes històrics de regadiu per sèquies. 
 
La trobada pretén esdevenir un espai de referència per a investigadors, regants, responsables 
polítics, centres educatius, associacions i ciutadania en general, amb la finalitat de promoure la 
conservació i la valorització del patrimoni material i immaterial relacionat amb l'aigua que corre per 
les nostres sèquies històriques i les  terres per elles regades. 



Objectius:  

 

- Identificació i coneixement de les infraestructures, els elements arquitectònics i la saviesa popular, 

relacionats amb el sistema de regadiu del Serpis en particular, i de la Comunitat Valenciana, en 

general. 

 

- Valorar les Hortes Històriques del nostre territori, tant des del punt de vista patrimonial, com 

econòmic, ambiental i social. 

 

- Analitzar els efectes de la desaparició dels sistemes de reg històrics, en els diferents àmbits. 

 

- Recercar mecanismes d’actuació diferenciada per a la modernització dels regadius en els àmbits de 

les hortes històriques. 

 

- Conèixer i reconèixer polítiques de desenvolupament local entorn de l'ús de la infraestructura de 

l'aigua com a generadores d’oportunitats econòmiques. 

 

- Fomentar instruments del coneixement i difusió dels paisatges culturals de l'aigua: educació, 

pedagogia, divulgació, investigació, turisme i investigació. 

 

 

Persones destinatàries: 

 

Estudiants de grau, i post-grau de les matèries relacionades amb les vessants d’estudi i els valors de 
les hortes històriques, llauradors i llauradores, càrrecs polítics locals i autonòmics, membres directius 
de les comunitats de regants, persones interessades i ciutadania en general. 
 
 

 
●PRODUCTE FINAL: 
 

Declaració de Potries sobre les hortes històriques valencianes. 

Document de conclusions que contribueixca a la sensibilització i la mobilització social sobre els valors 
de les hortes històriques valencianes, i ajude a modular les seues transformacions, per tal de 
compatibilitzar les accions de modernització, quan siguen realment necessàries, amb la preservació 
del patrimoni cultural i natural dels sistemes de sèquies i els paisatges de l'aigua per elles articulats. 
 
 

 



 

DIVENDRES 15 DE JUNY 2018 
PATRIMONI I CULTURA 

9:00-9:15h. Acreditació dels participants 

9:15-9:30h. Inauguració de les Jornades 

9:30-10:30h. Ponència 1 

Una mirada sobre les hortes valencianes des 
de la Història 
Enric Guinot  
(Universitat de València) 

10:30-11:00h. Pausa café 

11:30-12:30h. Ponència 2 

Un diagnóstico aproximado del patrimonio 
hidráulico valenciano. Estado de la cuestión 
Jorge Hermosilla  
(Universitat de València) 

12:30-14:00h. 
Taula 1 
"Patrimoni i Cultura" 

Moderador: J. Emili Aura (Centre Internacional 
de Gandia, UV) 
Assistents: 
- Víctor Algarra (Arqueòleg): “Idees per a 
recuperar espais d’horta malbaratats. Dos 
exemples en el riu Túria: València i Gestalgar.” 
- Sergi Selma (Universitat Jaume I): "Els valors i 
els potencials del patrimoni hidràulic: el 
Barranc dels Molins d'Ares (L'Alt Maestrat).” 
- Ana Delia Gisbert (Alcaldessa Benilloba): "El 
Molí de Salt, la catedral hidràulica de 
Benilloba. La revolució industrial a un poble 
menut." 
- Damià Oliver Peiró (Regidor, Potries): 
“Potries: un poble que creix amb l’energia de 
l’aigua” 

14:00-14:30h. Debat Taula 1 

14:30-16:30h. Dinar 

SOCIETAT I ECONOMIA 

16:30-17:30h. Ponència 3 

Balanç i reptes de la modernització de 
regadius a la Comunitat Valenciana 
Carles Sanchis Ibor 
(Universitat Politècnica de València) 



17:30-19:00h. 
Taula 2 
"Societat i Economia" 

Moderadora: Vanessa Campos (Universitat de 
València): "Cadena alimentària, estratègia i 
empoderament del productor agrari." 
Assistents: 
- Maite Chàfer Conselleria de Medi Natural, 
GV: “Sistemes alimentaris sostenibles i 
desenvolupament rural.” 
- José Belloch (Sequer lo Blanc): “Horta, art i 
cultura.” 
- Miguel Pedro Mazón Balaguer (Juzgado 
Privativo de Aguas de Orihuela): "El sistema de 
regadío tradicional en la Vega Baja del Segura 
vs riego modernizado. Posibilidad de 
convivencia de ambos modelos". 
- Gaspar Pérez Fuster (President C. Regants riu 
Alcoi) 

19:00-19:30h. Debat Taula 2 

19:30-21:00 
eixida de camp 

RUTA DE L’AIGUA 
al seu pas per Potries 

 

DISSABTE 16 DE JUNY 2018 
MEDI AMBIENT I PATRIMONI NATURAL 

09:00-10:00h. Ponència 4 

El ciclo del agua en la cuenca mediterránea: 
la Comunidad Valenciana 
Millán Millán  
(CEAM) 

10:00-11:00h. Ponència 5 

Los sistemas de riego tradicionales y su 
función ante la crisis ecológica 
contemporánea 
Ana Campo Muñoz 
(Observatorio del Vinalopó) 

11:00-11:30h. Pausa café 

11:30-13:30h. 
Taula 3 
"Medi Ambient i 
Patrimoni Natural" 

Moderadora: Sabina Asins (CSIC, Universitat 
de València: "Les hortes, reservori de 
biodiversitat; què hem perdut? Quin futur?." 
Assistents: 
- Vicent Sales (Fundació Assut): “Els regadius 
historics de l'Horta de Valencia: 
antropització i generacio d'un nou medi 
ambient” 
- Juan Miguel Montaner Alonso (C. Regants 
Carrissars-Elx): "Los Carrizales de Elche, un 
agroecosistema sostenible." 
- M. Josep Picó (Universitat Jaume I): 
“Mitjans de comunicació, xarxes socials i 



activisme ciutadà davant l’horta i el seu 
patrimoni” 
- Ismael Aznar (Ambientòleg): “Els aspectes 
ambientals lligats al sistema de reg 
tradicional.” 

13:30-14:00h. Debat Taula 3 

14:00-16:00h. Dinar 

PARTICIPACIÓ I ACTIVISME 

16:00-17:00h. Ponència 6 

Collita i cultiu del Patrimoni des de la 
comunitat 
Paula Jardón 
(Universitat de València) 

17:00-18:00h. Ponència 7 

(pendent) 
Gregorio Canales Martínez 
(Coordinador Acadèmic de la Càtedra 
"Arzobispo Loazes" Universitat d’Alacant) 

18:00-20:00h. 
Taula 4 "Participació i 
Activisme" 

Moderador: Antoni Domínguez Llinares 
(ADL, Potries) 
Assistents: 
- Enric Navarro (Per l’Horta)  
- Juan José Ruiz (Ruta de l’aigua Xelva) 
- Josep Miquel Martínez Ferre (Plataforma 
de Defensa dels Assuts): “Una mobilització 
popular reeixida a Banyeres de Mariola, 
Bocairent i Beneixama.” 
- Luis Pablo Martínez (Direcció General de 
Cultura i Patrimoni, GV): "Les séquies 
valencianes: un patrimoni irrenunciable." 

20:00-20:30h. Debat Taula 4 

20:30-21:00h. Lectura del document de síntesi 

 


