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PROGRAMA

PRESENTACIÓ
Alzira 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 cinquena edició de la
Universitat Estacional d'Alzira, fruit de l'estreta col·laboració
entre la Universitat de València, l'Ajuntament d'Alzira, la
Diputació de València i Caixa Popular.
Esta edició està marcada per la COVID-19, que ha obligat a
canviar dates, logística i programació. Ja que la temàtica general
d'aquesta Universitat Estacional és el Medi Ambient, suposa un
fòrum ideal per a analitzar els efectes que el confinament,
sobretot la reducció en la mobilitat i la producció industrial, han
provocat en el medi ambient. La celebració al desembre ens
permetrà tindre ja una perspectiva d'allò que ha ocorregut, es
podran analitzar dades dels períodes de mínim impacte humà a
Espanya, entre març i abril de 2020. En primer lloc, José Antonio
Sobrino, Catedràtic de Física de la Terra de la Universitat de
València, donarà una visió dels canvis detectats des dels
satèl·lits: trànsit aeri i d'embarcacions, llums nocturnes de les
ciutats, producció agrícola, gasos d'efecte hivernacle, qualitat
de l'aire i de l'aigua, etc. A continuació, Antonio Camacho,
Catedràtic d'Ecologia de la Universitat de València, exposarà,
més enllà de mites o generalitats, els efectes reals que el
confinament ha tingut sobre els sistemes naturals. Finalment, el
Dr. Juan Jiménez, de la Conselleria d'Agricultura,
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició
Ecològica de la Generalitat Valenciana, ens donarà un
enfocament més local, identificant els efectes sobre la
biodiversitat en el territori valencià, a partir dels programes de
seguiment de la Conselleria.
Les conferències estan dirigides a docents, gestors, estudiants i
ciutadania en general, per la qual cosa tindran un enfocament
divulgatiu, al mateix temps que rigorós. La Universitat de
València, fidel al seu compromís amb el territori i la societat
valenciana, impulsa aquesta nova acció acadèmica, lligada a la
formació, la investigació, i la transferència de coneixement.

Divendres 4 de desembre de 2020
09:30-10:00h: Inauguració
- Diego E. Gómez García. Alcalde d'Alzira
- Jorge Hermosilla Pla. Vicerector de Projecció
Territorial i Societat
- Emilio Barba Campos. Coordinador de la UEA
- Representant de la Diputació de València
- Representant de Caixa Popular

10:00-11:00h: Conferència: “Impacte de la COVID-19
des de l’espai”
- José Antonio Sobrino Rodríguez. Departament
de Física de la Terra i Termodinàmica, UV

11:30-12:30h: Conferència: “Què hi ha darrere de una
pandèmia i dels efectes del confinament
sobre la naturalesa? Una visió des de
l’Ecologia”
- Antonio Camacho González. Institut Cavanilles
de Biodiversitat i Biologia Evolutiva, UV

12:30-13:30h: Conferència: “Efectes de la pandèmia
sobre la biodiversitat en la Comunitat
Valenciana. N’hi ha prou amb quedar-se a casa
perquè es recuperen les espècies silvestres?”
- Juan Jiménez Pérez. Conselleria d'Agricultura,
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i
Transició Ecològica, GVA

13:30-14:00h: Cloenda
© Valledor

- Emilio Barba Campos (Coordinador de la UEA)

