
CULTURA València - 28 juliol 2015 17.56 h 

La Universitat de València investirà 

com a ‘honoris causa' Amelia Valcárcel 

i Paul Preston 
 La institució reconeix la trajectòria de la filòsofa i màxima exponent del feminisme de la 

igualtat i del professor, destacat especialista en la història contemporània de l'Estat 

espanyol 



REDACCIÓ

El consell de govern de la Universitat de València ha aprovat aquest 

dimarts la investidura com a doctors i doctores ‘honoris causa' 

Amelia Valcárcel, Paul Preston, Josep Fontana, Saskia Sassen, 

Josep Massot, Eduard Vieta, Dale W. Jorgenson i Adriano Piattelli. 

El Consell també ha nomenat José Vicente Bagán Sebastián, 

catedràtic d'Estomatologia de la Facultat de Medicina i 

Odontologia, com a director de l'Escola de Doctorat de la 

Universitat.

Amelia Valcárcel, filòsofa, escriptora, és una de les màximes 

exponents del feminisme de la igualtat. L'àmplia i polifacètica 

trajectòria curricular d'Amelia Valcárcel I'ha portada a configurar-

se com una de les dones més representatives de I'ideari feminista i 

progressista en aquest país, ocupant llocs de responsabilitat en 

diverses institucions i organismes, i desenvolupant com a 

catedràtica de Filosofia Moral i Política, un extraordinari treball en 

el món de la docència i la recerca. En l'àmbit de la recerca pot ser 

considerada pionera en diverses àrees temàtiques a través de 

projectes de recerca avantguardistes en el seu moment.

De la seua banda, el professor Paul Preston té una reconeguda 

trajectòria científica que li acredita com un dels més destacats 

especialistes en la història contemporània d'Espanya. Ha sigut 

professor en la universitat de Reading, en el Queen Mary College de 

la Universitat de Londres i ocupa en l'actualitat la Càtedra Príncep 

La URV investeix doctor honoris causa l'historiador Paul Preston. Foto: JUDIT 

FERNÁNDEZ.
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d'Astúries de la London School of Economis and Political Science. 

Autor de més seixanta obres dedicades a la història contemporània 

d'Espanya, algunes de les quals han exercit una notable influència 

historiogràfica. Així mateix, el seu treball com a historiador ha 

aconseguit una àmplia projecció social, nacional i internacional. La 

seua profunda vinculació amb la Universitat de València ha facilitat 

la projecció internacional de la cultura i de la recerca valencianes.

Desar la notícia al meu compte
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