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PROGRAMA

Dimecres 16 de desembre de 2020

10:00-10:30h: Inauguració 
- Ángel Andrés González. Alcalde d'Ademuz
- Eduardo Aguilar Villalba. President de la Manco-
munitat  del Rincón de Ademuz

- Jorge Hermosilla Pla. Vicerector de Projecció
Territorial i Societat, UV

- Emilio Iranzo García. Coordinador de la UERA
- Representant de la Diputació de València
- Representant de Caixa Popular

10:30-11:30h: Conferència: “La governança territorial 
del medi rural: Govern col·laboratiu, 
participació ciutadana”
- Joaquín Martín Cubas. Departament de Dret
 Constitucional, Ciència Política i de l'Administració, UV

11:30-12:30h:	Conferència:	“Les polítiques  
d'Ordenació del Territori i Paisatge en el medi 
rural: el cas del PAT del Rincón de Ademuz”

- Vicente Doménech Gregori. Subdirector General
d'Ordenació del Territori i Paisatge, Conselleria de 
Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, GVA

12:30-13:30h:	Taula redona:	“Processos	d'innovació 
al medi rural”
- Jorge Hermosilla Pla. Departament de Geografia,
UV. Director acadèmic del programa Avalem
Territori - LABORA, GVA

- Vicente Budí Orduña. Departament d’Economia-
Fonaments de l’Anàlisi Econòmica, UJI 

- Guadalupe Martín Pardo. Fundadora de Lalalá Food 
Brands

- Antonio Robledo Cervera. Gerent de l’empresa 
Kalahari Aventuras

- Modera: Emilio Iranzo García

13:30-14:00h: Cloenda
- Emilio Iranzo García. Coordinador de la UERA

PRESENTACIÓ

El Rincón d'Ademuz 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 IV edició de 
la Universitat Estacional del Racó d'Ademuz (UERA), una de les 
grans iniciatives acadèmiques de la Càtedra de Participació 
Ciutadana i Paisatges Valencians, resultat de l'estreta 
col·laboració entre la Universitat de València, la Mancomunitat 
del Racó d'Ademuz, la Diputació de València i Caixa Popular.

La UERA sorgeix amb el propòsit d'impulsar una de les 
comarques de l'interior valencià amb major potencial 
paisatgístic, però amb un futur cada vegada més incert per la 
seua regressiva dinàmica demogràfica i socioeconòmica.

Sota el lema “Planificació i gestió del paisatge i el territori; 
desenvolupament local i benestar”, aquesta quarta edició de la 
UERA, es presenta com una nova oportunitat de plantejar una 
interessant jornada formativa centrada en l'ordenació territorial 
i paisatgística com a tècnica i procediment per a posar les bases 
del desenvolupament participatiu de la comarca. Una jornada 
que pretén transmetre que el territori i el seu paisatge són una 
responsabilitat col·lectiva i un projecte comú. En aquest context 
la UERA es mostra com una gran oportunitat per a presentar a 
la ciutadania el Pla d'Acció Territorial del Rincón de Ademuz, 
instrument de la política territorial valenciana el principal 
objectiu de la qual és proposar l'ordenació estructural integral 
del territori del Rincón, apostant per la definició de la 
infraestructura verda i la gestió dels paisatges; i potenciant el 
desenvolupament socioeconòmic i la col·laboració entre 
municipis per a aconseguir un territori més resilient. 

La Càtedra de Participació Ciutadana i Paisatges Valencians, 
com a plataforma acadèmica, resultat de la col·laboració entre 
la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat i 
la Universitat de València, organitza aquesta activitat en 
col·laboració amb el Vicerectorat de Projecció Territorial i 
Societat, per a promoure la formació de totes aquelles persones 
que desitgen formar-se, ampliar el seu currículum i adquirir 
noves destreses i habilitats en el seu entorn professional i 
personal.

Donat el caràcter públic de la Universitat de València, la 
inscripció en la Universitat Estacional del Racó d'Ademuz serà 
gratuïta. Una quarta edició que, donada la conjuntura, tindrà un 
seguiment telemàtic on-line oberta a tota mena de públic, des 
d'estudiants de batxiller, estudiants universitaris, professionals, 
tècnics de l'administració, professors, aturats i jubilats




