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PRESENTACIÓ
A la jornada es presentaran els resultats dels treballs
realitzats per diversos/es experts/es de les universitats
valencianes, professionals i responsables d’ organitzacions
vinculades amb el territori, sobre qüetions relatives a la
qualitat, estructuració i govern territorials. S’analitzaran
les tendències i canvis que s’han produït als darrers
anys i les perspectives de futur per al territori valencià.
Els continguts es recolliran a l’informe que publicarà la
Càtedra de Cultura Territorial Valenciana.

PROGRAMA

matí

9 h. Inauguració de la jornada
- José Luis Ferrando Calatayud (Secretari Autonòmic
d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori)
- Josep Montesinos i Martínez (Degà de la Facultat de
Geografia i Història)
- Jorge Hermosilla Pla (Vicerector de Projecció
Territorial i Societat de la Universitat de València)
- Joaquín Farinós Dasí (Director de la Càtedra de
Cultura Territorial Valenciana)
9:30 h. Conferència: “Infraestructura Verda i matriu per
a la vertebració territorial: cap a una revifada política
i instruments d’ordenació del territori a la Comunitat
Valenciana”
José Vicente Cabrera Sánchez i Nacho Díez (Cercle)

16 h. Conferència: “La base territorial del
desenvolupament econòmic a la Comunitat
Valenciana: cultura, endogeneïtat i regions urbanes i
metropolitanes”
Juan Ramón Gallego i Josep Vicent Pitxer
(Departament d’Economia Aplicada. UVEG)
16:50 h. Conferència: “Cap a una connectivitat i
accesibilitat del territori valencià més justa i eficient”
Enrique Antequera Terroso (Departament
d’Urbanisme de la ETSIGCT. UPV)
17:40 h. Pausa-cafè
18 h. Conferència: “Anàlisi de l’evolució i canvis en el
sòl urbà, urbanitzable i no urbanitzable a la Comunitat
Valenciana en el perïode 2006-2017”
Carmen Zornoza (Dpt. de Geografia- UVEG)
Enrique Peiró (Càtedra CTV)
18:50 h. Cloenda de la jornada

Inscripció gratuïta a:
http://catedractv.es/actividades

10:20 h. Conferència: “Anàlisi i diagnosi de l’evolució dels
espais protegits i les iniciatives de custòdia del territori”
Carlos Javier Durà i Belén López (Avinença)
11:10 h. Pausa-cafè
11:30 h. Conferència: “El paper del espais rurals i la
cooperació urbano-rural en l’articulació del territori
valencià”
Javier Esparcia, Luis del Romero i Jaime Escribano
(IIDL-UVEG)
12:20 h. Conferència: “Vertebració territorial des de baix,
iniciatives de cooperació municipal”
Andrés Gomis Fons (Jurista)
13:10 h. Conferència: “Anàlisi de l’evolució de la producció
legistlativa (de l’escala valenciana a l’europea) en relació
amb el desenvolupament territorial sostenible”
Eduardo García de Leonardo Tobarra (Departament
de Dret Administ. i Processal. UVEG)
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