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PRESENTACIÓ
La Universitat de València presenta la segona edició
de la Universitat de Primavera de Xàtiva, fruit
de l’estreta col·laboració entre la Universitat de
València i l’Ajuntament de Xàtiva, i el finançament de
la Diputació de València.
La 2a edició de la Universitat de Primavera de Xàtiva
és punt de trobada de docents, professionals,
estudiants i ciutadans de la localitat i el seu entorn
pròxim en una jornada en dues sessions, una de
matí, referida al repte del turisme cultural; i una
altra de vesprada, centrada en altres productes
turístics com són l’enològic i de natura existents
a la comarca. Aquesta jornada és una iniciativa,
gratuïta i oberta al públic en general, que compta
amb la participació d’especialistes en turisme
de la Universitat de València i altres àmbits de la
societat i pretén afrontar de forma directa i activa
els desafiaments del turisme a la Costera-Canal.
La Universitat de València, fidel al seu compromís
amb el territori i la societat local valenciana, impulsa
aquesta acció acadèmica, lligada a la formació,
la recerca i la transferència del coneixement, que
pretén consolidar-se a la ciutat de Xàtiva i el seu
entorn pròxim.
Coordinador general
de la Universitat de Primavera de Xàtiva:
Gregorio García Mesanat
Universitat de València

PROGRAMA
11 h. Acte d’inauguració de la 2a. edició de la
Universitat de Primavera de Xàtiva
11’30 h. Taula redona: “El repte del turisme cultural
en la Costera-la Canal”
- Jordi Estellés Carrasco

Regidor de Cultura i Patrimoni Històric-Artístic de Xàtiva

- Rubén Arnandis i Agramunt
Departament de Geografia (UV)

- Esther Polop Insa

Gerent Tècnic de Love Xàtiva Tours

- Pascual Muñoz Gil

Guia de turisme (D’Turisme)

13 h. Debat
- Integrants de la taula redona
Modera: Gregorio García Mesanat

Director del Màster en Direcció i Planificació del Turisme
(UV)

16’30 h. Taula redona: “El repte del turisme enològic
i de natura en la Costera-la Canal”
- Mariola Sanchis del Valle
Regidora de Turisme de Xàtiva

- Francisco Higón Tamarit

Departament d’Economia Aplicada (UV)

- Emilio Iranzo García

Departament de Geografia (UV)

- Josefa Tornero Belda

Gerent del Grup d’Acció Local Caroig-Xúquer-Serra Grossa

- Pablo Calatayud García
Director de Celler del Roure

18 h. Debat
- Integrants de la taula redona
Modera: Gregorio García Mesanat

Director del Màster en Direcció i Planificació del Turisme
(UV)

18’30 h. Acte de cloenda de la 2a. edició de la
Universitat de Primavera de Xàtiva

