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PROGRAMA

PRESENTACIÓ
Xàtiva forma part de la xarxa d'Universitats Estacionals de la
Universitat de València, un programa impulsat pel Vicerectorat de
Projecció Territorial i Societat amb presència en 20 localitats
valencianes. Enguany presentem la quarta edició de la Universitat
de Primavera de Xàtiva (UPXA), fruit de la contínua col·laboració
entre la Universitat de València, l'Ajuntament de Xàtiva, la
Diputació de València i Caixa Popular.
L'eix d'aquesta edició és la governança i gestió del turisme cultural
que, com no podia ser d'una altra manera, centrarà la seua atenció
a la comarca de la Costera. D'aquesta manera, en el programa, que
ha sigut confeccionat amb rigorós detall, s'han seleccionat dos
dels principals docents investigadors de la Universitat de València,
Rubén Arnandis i Miguel Antequera, del Departament de
Geografia, amb més experiència al camp de la governança i
gestió del territori. D'altra banda, també hem comptat amb la
presència de professionals del sector de la comarca de la Costera
perquè ens compten, des de diferents perspectives, la seua
visió més local: Raquel Caballero, regidora de turisme i cultura
de l'Ajuntament de Xàtiva; Pablo Calatayud, director general
de Celler del Roure; Josep Tortosa, gerent de turisme de la
Mancomunitat de la Costera-Canal; i Pepa Tornero, gerent del
Grup d'Acció Local Caroig-Xúquer-Serra Grossa.
Així doncs, una vegada més, la Universitat de Primavera de Xàtiva
serà un punt de trobada entre docents, professionals, estudiants i
ciutadans, tant de la localitat de Xàtiva com del seu entorn pròxim.
Una jornada que s'emmarca dins de la conjuntura sanitària actual i
les seues repercussions sobre la manera de fer turisme, així com
en l'aplicació de les noves tecnologies en la gestió i promoció del
turisme cultural.
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 investigació i la transferència del
coneixement, ja consolidada a la ciutat de Xàtiva i a la seua
comarca. Es tracta d'una iniciativa gratuïta i oberta al públic en
general.

13 DE MAIG
09:30 - 10:30 h. Inauguració
Roger Cerdà i Boluda
Alcalde de Xàtiva

Jorge Hermosilla Pla

Vicerector de Projecció Territorial i Societat (UV)

Gregorio García Mesanat

Coordinador de la Universitat de Primavera de Xàtiva (UV)

Representant de la Diputació de València
Christian Cintrano Fabrich
Director de l'oficina de Caixa Popular a Xàtiva

10:30 - 11:15 h. Conferència: El compromís públicprivat per a una gestió eficient del turisme cultural
Rubén Arnandis Agramunt
Departament de Geografia (UV)

11:15 - 12:00 h. Conferència: Els recursos turístics
territorials valencians: la situació de la Costera
Miguel Antequera Fernández
Departament de Geografia (UV)

12:00 h. Pausa
12:20 - 13:30 h. Taula rodona

Modera: Gregorio García Mesanat

Coordinador de la IV Universitat de Primavera de Xàtiva (UV)

Raquel Caballero Pastor

Regidora de cultura i turisme (Ajuntament de Xàtiva)

Josep Tortosa Peiró

Gerent de turisme (Mancomunitat de la Costera-Canal)

Rubén Arnandis Agramunt
Departament de Geografia (UV)

Pablo Calatayud García

Director general de Celler del Roure S.L.

Pepa Tornero Belda

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

13:30 h. Cloenda

