Congrés Internacional «La Germania de València: cap al cinquè
centenari» (Valencia, 26 a 30 de novembre del 2018). Facultat de
Geografia i Història (Universitat de València – UVEG).
El congrés pretén abordar l'estudi de la Germania de València
(1519-1522) des de múltiples perspectives (econòmica, social,
política, cultural, religiosa, literària, mentalitats, memòria,
patrimoni material i immaterial, etc.) i des de diferents àrees de
coneixement
(història,
filologia,
ciències
i
tècniques
historiogràfiques, història de l'art, història del dret, etc.) així com
posar al dia el coneixement de tan destacat moviment social, a
manera de pòrtic dels actes commemoratius que tindran lloc al
llarg dels propers quatre anys.
Comitè científic
Maria Barceló Crespí (Universitat de les Illes Balears - Espanya)
Francesco Benigno (Università degli Studi di Téramo - Itàlia)
Jorge A. Catalá Sanz (Universitat de València - Espanya)
Pascal Gandoulphe (Université d’Aix-Marseille - França)
Anita González-Raymond (Université Paul Valéry III - França)
Fabianne Guillén (Université de Pau - França)
José Mª Monsalvo Antón (Universidad de Salamanca – España)
Rafael Narbona Vizcaíno (Universitat de València - Espanya)

Ángela Orlandi (Università degli Studi di Firenze - Itàlia)
Isabelle Poutrin (Université de Reims Champagne-Ardenne França)
Amadeo Serra Desfilis (Universitat de València - Espanya)
Isabel del Val Valdivieso (Universidad de Valladolid - Espanya)
Secretari
Pablo Pérez García (Universitat de València – Espanya)
Inscripció
Les persones interessades a inscriure’s al congrés poden fer-ho fins
a les 14 hores del dijous dia 6 de setembre de 2018.
Comunicacions
Les persones interessades a presentar una comunicació quedaran
automàticament inscrites al congrés, tot i que hauran de remetre a
l'organització del mateix un foli amb el títol de la ponència,
autoria, adreça electrònica i un breu resum de la mateixa (1.000 a
1.200 caràcters) abans del divendres 28 de setembre de 2018. De
ser acceptat, el text definitiu de la comunicació no podrà
ultrapassar els 32.000 caràcters i haurà d’estar remès a
l'organització del congrés abans del dilluns 31 de desembre de
2018. En el seu moment es notificaran personalment els criteris
tipogràfics comuns.
Organització
Les inscripcions, notificacions i aclariments es remetran a la
següent adreça de correu electrònic: <pablo.perez@uv.es>

Congreso Internacional «La Germanía de Valencia: hacia el quinto
centenario» (Valencia, 26 a 30 de noviembre de 2018). Facultat de
Geografia i Història (Universitat de València - UVEG).
El congreso pretende abordar el estudio de la Germanía de
Valencia (1519-1522) desde múltiples perspectivas (económica,
social, política, cultural, religiosa, literaria, mentalidades, memoria,
patrimonio material e inmaterial, etc.) y desde diferentes áreas de
conocimiento
(historia,
filología,
ciencias
y
técnicas
historiográficas, historia del arte, historia del derecho, etc.) así
como poner al día el conocimiento de tan destacado movimiento
social, a manera de pórtico de los actos conmemorativos que
tendrán lugar a lo largo de los próximos cuatro años.
Comité científico
María Barceló Crespí (Universitat de les Illes Balears - España)
Francesco Benigno (Università degli Studi di Téramo - Italia)
Jorge A. Catalá Sanz (Universitat de València - España)
Pascal Gandoulphe (Université d’Aix-Marseille - Francia)
Anita González-Raymond (Université Paul Valéry III - Francia)
Fabianne Guillén (Université de Pau - Francia)
José Mª Monsalvo Antón (Universidad de Salamanca – España)

Rafael Narbona Vizcaíno (Universitat de València - España)
Ángela Orlandi (Università degli Studi di Firenze - Italia)
Isabelle Poutrin (Université de Reims Champagne-Ardenne Francia)
Amadeo Serra Desfilis (Universitat de València - España)
Isabel del Val Valdivieso (Universidad de Valladolid – España)
Secretario
Pablo Pérez García (Universitat de València – España).
Inscripción
Las personas interesadas en inscribirse en el congreso pueden
hacerlo hasta las 14 horas del jueves día 6 de septiembre de 2018.
Comunicaciones
Las personas interesadas en presentar una comunicación quedarán
automáticamente inscritas en el congreso, aunque deberán remitir
a la organización del mismo un folio con el título de la ponencia,
autoría, dirección electrónica y un breve resumen de la misma
(1.000 a 1.200 caracteres) antes del viernes 28 de septiembre de
2018. De ser aceptado, el texto definitivo de la comunicación no
podrá sobrepasar los 32.000 caracteres y deberá haber sido
remitido a la organización del congreso antes del lunes 31 de
diciembre de 2018. En su momento se notificarán personalmente
los criterios tipográficos comunes.
Organización
Las inscripciones, notificaciones y aclaraciones se remitirán a la
siguiente dirección de correo electrónico: <pablo.perez@uv.es>


