
Benvolguda amiga / benvolgut amic 
 

Ens posem de nou en contacte amb vosaltres per tal de fer-vos arribar la tercera 
circular de la XVI Assemblea d’Història de la Ribera, que se celebrarà a Albalat de 
la Ribera els dies 24, 25 i 26 d’octubre de 2014. Com ja informàrem en les 
anteriors circulars, l’assemblea s’organitzarà al voltant de dues sessions 
simultànies: 
 

1 Sessió monogràfica. El tema de la XVI Assemblea és la sanitat a la Ribera 
del Xúquer. A grans trets els aspectes a tractar i que formarien part serien: sanitat 
pública, assistència hospitalària, professionals de la sanitat (metges, 
infermeres...), higiene i salubritat públiques, polítiques sanitàries, manescals i salut 
dels animals, infraestructures sanitàries (hospitals, ambulatoris, primers auxilis, 
urgències), medicina alternativa (curanderos). Els eixos temàtics que hem traçat 
han estat els següents:  

1. Institucions sanitàries  
2. Professionals i pràctiques sanitàries 
3. Medi ambient i salut  
Hem deixat fora el tema de les grans epidèmies per considerar que pel seu 
volum i complexitat podria absorbir una única assemblea. 

2 Sessió miscel·lània. Es tractaran aspectes sobre Fonts i Metodologia, 
Arqueologia, Prehistòria, Història Antiga, Història Medieval, Història Moderna, 
Història Contemporània, Història de l’Art, Geografia, ….  
 

Tots aquells que vulgueu participar o presentar una comunicació, haureu 
d’omplir la butlleta d’inscripció adjunta i enviar-la per correu ordinari, fax o correu 
electrònic (a la butlleta d’inscripció figuren les diferents dades). El Secretariat serà 
qui determinarà o no l’acceptació de les comunicacions. 
El termini de presentació de comunicacions finalitzarà el 26 de setembre de 2014 i 
el termini d’inscripció per al assembleistes acabarà el dia 10 d’octubre de 2014. 
Tots aquells que vulgueu presentar una comunicació, a banda d’emplenar la 
butlleta d’inscripció, haureu de presentar un resum del vostre treball en un full, 
especificant el títol i el nom de l’autor, abans del 3 d’octubre, per poder-lo lliurar 
als participants juntament amb el material de l’assemblea. 
 

Hem de dir-vos des d’ací que el temps d’exposició de cada comunicació estarà al 
voltant dels 15 minuts, encara que el treball definitiu per a la publicació pot arribar 
fins als 25 fulls a doble espai. 
 

Volem recordar-vos també que les sessions de l’Assemblea d’Història de la Ribera 
han estat convalidades per la Universitat de València amb 2 crèdits de lliure 
elecció. L’estudiant que sol·licite la certificació, haurà d’ingressar, a més de la 
matrícula d’inscripció, 27,00 € en concepte de gestió administrativa per part del 
Servei d’Extensió Universitària de la Universitat de València. 
 

Volem aprofitar també aquesta 2a circular per fer una crida a totes aquelles 
editorials que puguen estar interessades en presentar algun llibre relacionat amb 
la Ribera i amb la seua història, en eixe cas es poden posar en contacte amb 
l’organització, que determinarà si la presentació es pot portar a terme. 
Per a qualsevol aclariment podeu contactar amb l’organització a través de l’adreça 
electrònica 16assembleahistoriaribera@gmail.com. També podeu trobar 
informació al nostre bloc xviassembleahistoriaribera.wordpress.com. 
 

Cordialment, Joan R. Giménez Úbeda, Secretari Local de la XVI Assemblea 
d’Història de la Ribera 
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