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Divendres 18 de desembre de 2020

10:00h: Inauguració de la jornada
- Rafael Darijo. President de la Mancomunitat 
   de l’Alt Túria
- Jorge Hermosilla. Vicerector de Projecció 
   Territorial i Societat, UV
- Emilio Barba. Coordinador de la Universitat 
    Estacional	i	Institut	“Cavanilles”	de	Biodiversitat 
	   i	Biologia	Evolutiva,	UV 
- Ángel Morales. Coordinador de la Universitat 
    Estacional	i	Dept.	de	Química Analítica, UV
- Representant de la Diputació de València 
- Representant de Caixa Popular

10:30h:	Conferència:	“Valors i pla de gestió 
de la Reserva de la Biosfera de l’Alt Túria”
- Susana Romero. Agent d'Ocupació i 
  Desenvolupament  Local de la Mancomunitat de 
  l'Alt Túria i Gestora de la Reserva de la Biosfera

11:30h: Pausa

12:00h: Conferència: “La reserva UNESCO-MAB de 
Muniellos: exemple d’aplicació de bones 
estratègies per a la conservació de la 
biodiversitat i el desenvolupament social” 

- Eva Barreno. Dept. de Botànica y Geologia, UV 

13:00h: Conferència: “L'Alt Túria, Reserva 
de la Biosfera: I ara què?”
- Javier	Esparcia.	Institut	Interuniversitari 
    de Desenvolupament Local, UV

14:00h: Cloenda

PRESENTACIÓ

La Universitat de València, a través del Vicerectorat de Projecció 
Territorial i Societat, presenta la primera edició de la Universitat 
Estacional de l'Alt Túria, fruit de l'estreta col·laboració entre la 
UV, la Mancomunitat de l'Alt Túria, la Diputació de València i 
Caixa Popular.

La iniciativa està vinculada amb la recent declaració de la 
Reserva de la Biosfera de l'Alt Túria (2019), per la qual cosa la 
temàtica general girarà entorn de les Reserves de la Biosfera. 
Així, en aquesta primera edició, i en les successives, 
s'abordaran, des de nombrosos punts de vista, els temes 
relacionats amb l'establiment i manteniment d'aquest espai 
protegit, de les àrees protegides en general, i de les Reserves de 
la Biosfera en particular. Això inclou, tant aspectes 
mediambientals, com d'índole sociocultural i econòmica.

Aquesta primera edició ha estat marcada per la pandèmia 
global de la COVID-19, i tant les dates, com la logística i la 
programació, s'han adaptat a les circumstàncies prevalents. Per 
això, consistirà en una sessió, amb tres ponències convidades.

Les conferències tindran un enfocament divulgatiu, dirigides 
tant a les persones que residisquen i treballen en o al voltant de 
la Reserva, com a gestors d'espais protegits, investigadors, 
estudiants i docents amb interés en la conservació del 
patrimoni natural i cultural.




