El Vicerectorat de Participació i Projecció Territorial,
en col·laboració amb la Federació d’Instituts d’Estudis
Comarcals (FIECOV), organitza la segona edició d’un
Congrés, centrat aquest any en el medi ambient i el
desenvolupament territorial, que uneix a la Universitat
de València i la xarxa de centres d’estudis territorials,
comarcals i municipals.
Les dues institucions entenen que és cabdal
promoure aquestes iniciatives de trobada i intercanvi
d’experiències en matèria de recerca, recuperació i
salvaguarda del medi ambient, amb la finalitat de
dinamitzar el desenvolupament territorial en l’escala
valenciana. Més si cap en una conjuntura de crisi com en
la qual ens trobem, on la col·laboració de les institucions
públiques i la societat civil és prioritària per a l’obtenció
de resultats, com vam poder comprovar en el Congrés
de 2013.
L’objecte d’aquesta segona convocatòria és aprofundir
en el desenvolupament territorial valencià, fonamentat
entre altres factors en la sostenibilitat mediambiental,
és a dir, en la protecció del medi físic, la riquesa
biòtica o el patrimoni natural i paisatgístic. Per tot
açò, es pretén recopilar els estudis, les experiències
i els casos pràctics de docents, tècnics municipals,
associacions, estudiants, especialistes locals, etc. amb el
propòsit d’aportar i enriquir els coneixements de la resta
d’assistents vinguts d’altres espais d’interior i litoral.

Segueix-nos a facebook:
www.facebook.com/
ProjeccioUVEG
Segueix-nos a twitter:
@projeccioUVEG
#idecosuv

Matrícula gratuïta a:
http://projeccio.uv.es/
congres-uv-idecos-2014
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Aquest congrés, obert al públic en general, és fruit de
l’estreta col·laboració entre la Universitat de València i
FIECOV, entre la comunitat universitària i els principals
centres que abanderen les sensibilitats culturals del
territori valencià.

Aula Magna

Avda. Blasco Ibañez, 30
46010 València
Les conferències estan obertes
al públic en general
Es lliurarà certificat d’assistència
Més informació a:
http://projeccio.uv.es

Col·labora:

9’30 h. Inauguració del Congrés
- Esteban Morcillo Sánchez
Rector Magnífic de la Universitat de València

- Salvador Enguix Morant
Diputat de Medi Ambient

- Jesús Alcolea Banegas
Degà de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació

- Josep Vicent Frechina Andreu
President de FIECOV

- Jorge Hermosilla Pla
Vicerector de Participació i Projecció Territorial

10 h. Ponència: “L’impacte de la protecció ambiental
en l’ordenació del territori”
Inmaculada Revuelta Pérez.
Dpt. Dret Administratiu i Dret Processal. UV

10’45 h. Ponència: “El potencial de la Paleontología
para el desarrollo rural en la Comunidad Valenciana”
Héctor Botella Sevilla
Dpt. Geologia. UV

Anna Mª García Forner
Conservadora del Museu de Geologia de la UV

11’30 h. Pausa-Cafè
12 h. Sessió de comunicacions:
BLOC I: Patrimoni i desenvolupament econòmic
“Reciprocidad y reproducción económica en el medio
rural. El caso de Alpuente (Valencia)”
Raul de Arriba Bueno
“Los paisajes culturales valencianos como territorio
de desarrollo comunitario: el Ecomuseo de Aras de los
Olmos y el proyecto del Salt (Alcoi)”
Paula Jardón Giner i Clara Pérez Herrero
“El patrimonio rural como recurso de desarrollo
territorial: “els camins del Penyagolosa””
Eliseu Martínez
“Velles oliveres, noves icones territorials. L’Exemple de
l’olivera mil·lenària”
Josep Pérez Soriano
“Creació de la marca Meló d’Or d’Ontinyent, per a la
recuperació d’una varietat local de meló”
Francesc Xavier Quesada i Ferre
“Creación de regiones socialmente responsables e
innovación social del emprendimiento sostenible
para construir desarrollo local: reflexiones del caso
valenciano (España) y vallecaucano (Colombia)”
Johana Ciro, Benjamín Betancourt i Javier González
“Protección a la vivienda y medio ambiente”
David Muñoz Pérez

BLOC II: Patrimoni i turisme
“Los parques naturales como elemento para el
desarrollo socioeconómico del territorio. Un estudio de
las implicaciones de las Administraciones Públicas en
su gestión y éxito”
Santi Cantarero, Jesús Navarrete i Ricard Calvo
“La recuperación de la ermita de Sant Llorenç y su
entorno en el Dosel de Cullera. Un centro de recepción
de visitantes en el Parque Natural de la Albufera”
José Salvador Martínez Sansó, José Vicente Pérez Cosín,
Enrique Gandía Álvarez i Laura Martínez Guijarro
“Els recursos endògens com a dinamitzador territorial”
Juanjo López
“Gestión turística compartida: viabilidad de una red
intermunicipal de turismo”
Danielle Pimentel de Oliveira Santos
“L’olivera i el Molí de l’Oli a Cervera del Maestrat,
experiències per a una proposta sinèrgica”
Casto Sorlí Moliner
“labhuir: una propuesta experimental para los usos
del territorio. El caso de la playa del Ahuir”
Julio Montagut, Ramón Marrades i Pau Rausell
“El antes y el después en la rehabilitación de un
producto turístico. Ribarroja del Turia en el corazón
del Parque Natural del Turia. Consejos para aparecer
en las redes cuando creemos que nadie mira”
Cristina Silvestre i Rosana Hernández
BLOC III: Educació i territori
“Huerto escolar: educación ambiental y gestión
territorial. Estudio de caso del CEIP Mas d’Escoto”
Antonio J. Morales, Diana Teresa Santana i Carlos Caurín
“La educación en la gestión del territorio: el caso de la
Huerta de Valencia”
Ignacio García Ferrandis i Javier García Gómez
“La huerta de Valencia, de realidad antrópica a paisaje
amenazado. Diseño de un itinerario didáctico con
realidad aumentada para la formación en sostenibilidad”
Amparo Hurtado, Marta Talavera, Juan Colomer,
Vicent Ramírez i José Cantó
“Interpretando el paisaje a través de los sentidos. Una
experiencia para la formación del profesorado”
Ana María Botella, Amparo Hurtado, Silvia Martínez i
Marta Talavera
“El Bosquet de Moixent com a espai d’aprenentatge”
José Manuel Talens, David Parra i Cristina Sendra

BLOC IV: Gestió de l’aigua
“El ciclo del agua del Parc Natural de l’Albufera”
Patricia Alvariño Serra
“Concentración de nitrato en la masa de agua
subterránea Plana de Valencia Norte”
Patricia Alvariño Serra
“Carrícola, un model de sostenibilitat. Projecte de
depuració de les aigües residuals mitjançant un sistema
d’aiguamolls artificals”
V icent B ohigues , S usana C háfer , M aite C háfer ,
L uis B lasco i P ere A latabert
“Eficiencia en el tratamiento de las agua potables: un
caso práctico”
José Antonio Palomero González
16 h. Ponència: “Cultura, territori i paisatge”
Joan Romero González
Dpt. Geografia. UV
17 h. Taula redona/Debat: Diagnòstic comarcal de
l’escenari mediambiental
Moderador: Josep Vicent Frechina Andreu
President de FIECOV

- Vicent Sales

Centre d’Estudis de l’Horta Nord

- Màrius Fuentes

Institut d’Estudis Comarcals del Camp de Túria
- Rosella Castellano Sanz
Centro de Estudios de la Serranía

19 h. Clausura del Congrés
- Jorge Hermosilla Pla
Vicerector de Participació i Projecció Territorial

- Josep Vicent Frechina Andreu
President de FIECOV

- Marcos Benavent Vicedo
Gerent d’IMELSA

Més informació a: http://projeccio.uv.es

