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Conferencias inaugurais Campus Auga 
2022/2023

Obxectivo 

Difundir a cultura da  investigación en relación coa auga no eido  académico. Esta edición 
adícase a historia do uso e a investigación das augas en Galicia.

Audiencia 

Estudantes, académicos, investigadores, profesionais e, en xeral, persoas interesadas  no 
coñecemento da auga.

Asistencia libre segundo a capacidade da sala (104 asistentes)

A participación na actividade será valorada no documento de actividades do programa  de 
doutoramento. Achegarase diploma académico de participación na xornada.

Programa 

Benvida e presentación dos relatores

Luis Alonso Álvarez
O lecer das augas. O paradigma lúdico dos balnearios españois, c. 1750-2019

Francisco Díaz Fierros-Viqueira
Pequena historia das análises de augas en Galicia. Antonio Casares

Peche

Relatores

Luis Alonso Álvarez

Catedrático de Historia económica da UDC, onde foi director do departamento de 
Historia e Institucións Económicas. Coordinou o Grupo de Estudios de Historia da 
Empresa. É membro dos consellos editoriais de varias revistas académicas. Ten dado 
ao prelo unha ducia de monografías e un longo centenar de artículos e participacións 
en publicacións colectivas, entre os que cabe destacar O Lecer das Augas. Historia dos 
balnearios de Galicia, El agua bienhechora. El turismo termal en España e The value of 
water: the origins and expansion of thermal tourism in Spain. 

Francisco Díaz Fierros-Viqueira

Catedrático de Edafoloxía e Química Agrícola da Universidade de Santiago de 
Compostela. Foi Presidente da Sociedade Galega de Historia Natural, do Seminario de 
Estudos Galegos e vicepresidente do Consello da Cultura Galega. Autor de 83 capítulos e 
contribucións a monografías científicas, coordinador de 29 obras colectivas e autor de19 
libros científicos e de divulgación,  como Auga para todos, USC  (2018), e A cuestión 
ambiental  en Galicia. Raíces dunha nova cultura (1750-1972) (2006). Foi Premio 
Nacional de Cultura Galega en “Pensamento e Cultura Científica” no 2008. Membro 
do Comité Científico estatal de Parques Nacionales, 2005-2012. Díaz-Fierros é membro 
numerario da Real Academia Galega e da Real Academia de Farmacia de Galicia.
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