NOTA INFORMATIVA

El passat 25 de setembre s'ha celebrat la primera Assemblea per a la informació i
constitució de la Secció d'Historiadors de l'Art del Col·legi Oficial de Doctors i
Llicenciats de València i Castelló.
En ella s'ha informat els assistents de la necessitat i oportunitat de constituir la secció,
del seu objectiu principal: la defensa de l'activitat professional dels llicenciats en
Història de l'Art; i de quins seran els objectius generals de la secció a curt i llarg
termini.
Vista i reconeguda aquesta necessitat pels assistents, ha quedat palés el valor de la
col·legiació i es va prendre la decisió de seguir endavant amb el procés fins a la seua
conclusió. La Secció d'Història de l'Art serà una realitat en el termini màxim d'un mes i
mig.
Per això, serà necessària una nova Assemblea Constituent en la qual s'oficialitze la
creació de la secció i es voten els càrrecs de la junta directiva que la representaran. Per a
participar en ella i tenir dret a vot, serà necessari estar col·legiat/da.
Amb la finalitat d'aconseguir el nombre més gran possible de col·legiats amb dret a vot
en el moment de la constitució formal (Assemblea Constituent), s'ha acordat organitzar
una nova reunió informativa en la Facultat de Geografia i Història de la
Universitat de València. A aquesta es podrà assistir sense estar col·legiat/da i estarà
oberta a llicenciats/des en Història de l'Art i a alumnes de grau d'últim curs, màster i
doctorats. L'objectiu és difondre amb ella, al nombre més gran de companyes i
companys, la creació de la futura secció i animar-los a formar part d'aquesta.
Aquesta nova reunió tindrà lloc el pròxim dia 29 d'octubre en el Saló de Graus de la
Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València, a les 18 h i comptarà
amb el suport del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i Ciències de
València i Castelló. Col·legi de Docents i Professionals de la Cultura., el Deganat de la
Facultat de Geografia i Història i el Departament d'Història de l'Art de la Universitat de
València.
Vos animem a assistir a aquesta reunió en la facultat, a col·legiar-vos, a acudir a
l'Assemblea Constituent i participar en la Secció, així com, a difondre-la entre les
vostres xarxes professionals i socials.

Només units/des aconseguirem que es respecten els nostres drets professionals.
Secció Història de l'Art CDLVC

NOTA INFORMATIVA

El pasado 25 de septiembre se ha celebrado la primera Asamblea para la información y
constitución de la Sección de Historiadores del Arte del Colegio Oficial de Doctores y
Licenciados de Valencia y Castellón.
En ella se ha informado a los asistentes de la necesidad y oportunidad de constituir la
sección, de su objetivo principal: la defensa de la actividad profesional de los
licenciados en Historia del Arte; y de cuáles serán los objetivos generales de la sección
a corto y largo plazo.
Vista y reconocida esta necesidad por los asistentes, ha quedado patente el valor de la
colegiación y se tomó la decisión de seguir adelante con el proceso hasta su conclusión.
La Sección de Historia del Arte será una realidad en el plazo máximo de un mes y
medio.
Por ello, será necesaria una nueva Asamblea Constituyente en la que se oficialice la
creación de la sección y se voten los cargos de la junta directiva que la representarán.
Para participar en ella y tener derecho a voto, será necesario estar colegiado/a.
Con el fin de alcanzar el mayor número posible de colegiados con derecho a voto en el
momento de la constitución formal (Asamblea Constituyente), se ha acordado organizar
una nueva reunión informativa en la Facultat de Geografia i Història de la
Universitat de València. A esta se podrá asistir sin estar colegiado/a y estará abierta a
licenciadas/os en Historia del Arte y a alumnos de grado de último curso, máster y
doctorados. El objetivo es difundir con ella, al mayor número de Licenciadas/os en la
Historia del Arte, la creación de la futura sección y animarlos a formar parte de la
misma.
Esta nueva reunión tendrá lugar el próximo día 29 de octubre en el Saló de Graus de
la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València, a las 18h y contará
con el respaldo del Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias
de Valencia y Castellón. Colegio de Docentes y Profesionales de la Cultura., el
Decanato de la Facultad de Geografía i Historia y el Departamento de Historia del Arte
de la Universitat de València.
Os animamos a asistir a esta reunión en la facultad, a colegiaros, a acudir a la Asamblea
Constituyente y participar en la Sección, así como a difundirla entre vuestras redes
profesionales y sociales.
Solo unidas/os conseguiremos que se respeten nuestros derechos profesionales.
Sección Historia del Arte.

