
PRESENTACIÓ

L’estratègia turística del govern valencià, a través de l’Agència Valenciana del Turisme de la Generalitat Valenciana, troba un 
excel·lent aliat en la col·laboració institucional de les universitats públiques valencianes, generadores de coneixement i inno-
vació en matèries relacionades amb el sector turístic.

Com a conseqüència d’aquesta col·laboració s’ha organitzat un cicle de jornades en el territori, que té com a objecte incorpo-
rar la participació d’actors locals en diverses iniciatives que estan duent a terme l’Agència Valenciana del Turisme i diverses 
universitats valencianes. El desenvolupament d’un projecte que pretén crear, fomentar i divulgar productes turístics basats en 
la riquesa paisatgística (Universitat de València); l’impuls del turisme ètic i responsable entre els agents turístics valencians 
(Universitat Jaume I de Castelló); i la planificaciò estratégica aplicada al sector turístic de la Comunitat Valenciana (Univer-
sitat d’Alacant) són els temes seleccionats.

Les jornades estan organitzades en 9 municipis: Morella, Benicàssim, Segorbe, Sagunt, Cofrentes, Cullera, Xàbia, Villena i 
Torrevieja. Un desplegament en el territorivalencià que facilitarà la presència d’actors econòmics, socials, polítics i culturals, 
amb un marcat caràcter local. Un excel·lent fòrum per a la col·laboració, la participació, la implicació i la cooperació de tots.

Aquesta actuació está organitzada per l’Agència Valenciana del Turisme i la Universitat de València en el marc del Conveni 
de Col·laboració subscrit per ambdues entitats en 2016 per al foment de la recerca i la innovació en el sector turístic valencià. 
Més informació en la web invattur.gva.es.
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PROGRAMA

9 h. Benvinguda i acte d’inauguració de la jornada: Autoritats autonòmiques, municipals i universitàries

9’30 h. Conferència: “Cap a una nova relació entre el paisatge i el turisme”
Jorge Hermosilla Pla

Universitat de València

10’15 h. Taller: “Paisatges valencians i productes turístics”
emilio iranzo garcía / Walesska scHlesinger

Universitat de València

11’15 h. Pausa/cafè

11’45 h. Taller: “Hospitalitat: turisme ètic i responsable en el territori”
Domingo garcía marzá

Universitat Jaume I

12’45 h. Taller: “Cap a una nova estratègia turística a la Comunitat Valenciana”
JoseP ivars BaiDal / Daniel Díez santo

Universitat d’Alacant

14’15 h. Clausura

CALENDARI

COFRENTES
Balneario de Cofrentes
C/ Balneario, s/n

21/09/2016

SEGORBE
Teatro Serrano
Plaza del Almudín, s/n

28/09/2016

CULLERA
Auditori Municipal del Mercat
Mercat Plaça de la Verge, s/n

5/10/2016

XÀBIA
Sala Polivalent Portal del Clot
Avda. Trenc d’Alba, s/n

7/10/2016

SAGUNT
Centre Cultural Mario Monreal
C/ Roma, 9

11/10/2016

BENICÀSSIM
Casa de la Cultura
C/ Metge Segarra, 4

14/10/2016

VILLENA
Sede Universitaria d’Alacant
C/ La Tercia, 12

19/10/2016

MORELLA
Sala de Justícia de l’Ajuntament
C/ Segura Barreda, 28

21/10/2016

TORREVIEJA
CdT de Torrevieja
Ctra. Crevillente - CV-90 esquina C/ Los Lirios

25/10/2016

Més informació a: 
http://invattur.gva.es.

Inscripcions a: 
http://projeccio.uv.es.

Es lliurarà certificat d’assistència


