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PRESENTACIÓ

La Universitat de València, a través del Vicerectorat 
de Projecció Territorial i Societat, i la Federació 
d’Instituts d’Estudis Comarcals (FIECOV) organitzen 
la seua vuitena trobada anual, en aquesta ocasió amb 
un format de jornada centrada en els reptes futurs de 
la vertebració territorial de la Comunitat Valenciana. 
 
La jornada pretén abordar qüestions d’especial 
actualitat territorial, tals com a projectes i alternatives, 
comarcalització, territori i ocupació, despoblació 
i món rural, etc. des de diferents punts de vista, en 
concret a partir de conferències i taules redones on 
s’arreplega la visió acadèmica, la polític-institucional 
i la de la societat local.
 
La Universitat de València i el conjunt d’aquests 
col·lectius socioculturals, representants de les 
diferents sensibilitats existents al llarg i ample del 
territori valencià, mantenen el seu compromís per 
impulsar activitats d’anàlisis, debat i reflexió, on 
exposar estudis, experiències i propostes entre la 
comunitat universitària (docents, tècnics, estudiants), 
administració pública valenciana, especialistes locals i 
societat civil en general.
 
Aquesta iniciativa, gratuïta i oberta al públic, és resultat 
de la fructífera col·laboració entre la Universitat i 
FIECOV, iniciada mitjançant conveni en 2011 amb 
la finalitat d’impulsar entre ambdues la convivència, 
l’intercanvi d’experiències i el desenvolupament 
d’actuacions futures compartides.

PROGRAMA

9:30 h. Benvinguda d’assistents

9:45 h. Inauguració

10 h. Conferències:
– “La complexitat territorial valenciana. Províncies, 
comarques, demarcacions o àrees funcionals?”
Joan CarleS MeMbrado tena

Dept. de Geografia. UV

– “Les Comarques Centrals Valencianes: una segona 
oportunitat?”
Julia SaloM CarraSCo

Dept. de Geografia. UV

– “Prohibit teoritzar: del diagnòstic a l’acció en la 
lluita contra el despoblament en el medi rural”
Javier eSparCia pérez

Dept. de Geografia. UV

– “Reescalament de l’Estat i noves geografies del 
treball: la territorialització de les polítiques actives 
d’ocupació en la Comunitat Valenciana”
Joan SanChíS Muñoz

Dept. Economia Aplicada. UV

12 h. Pausa-cafè

12:30-14 h. Taula redona: “L’organització del 
territori des de la perspectiva política”
Modera: Jorge herMoSilla pla

Vicerector de Projecció Territorial i Societat, UV

Participen: Mª Josep Amigó Laguarda (Compromís), 
Evarist Aznar Teruel (PP), Antonio Montiel Márquez 
(Podemos), Rosa Pérez Garijo (EU), Mª Carmen Peris 
Navarro (Ciudadanos) y Antoni Such Botella (PSPV) 

16 h. Taula redona: “Reptes de la vertebració 
territorial valenciana”
Modera: JoSep viCent FreChina i andreu

President de FIECOV
Participen: Instituto de Estudios Territoriales  del 
Caroig (IETEC), Instituto de Estudios de la Vall 
d’Albaida (IEVA), Centro de Estudios e Investigaciones 
Comarcales “Alfons  el Vell”, Instituto de Estudios 
Comarcales de la Hoya de Buñol-Chiva, Instituto 
de Estudios Comarcales de la Marina Alta (IECMA), 
Instituto de Estudios Comarcales de l’Horta Sud 

 18 h. Cloenda


