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PROGRAMA

Dijous 5 de novembre de 2020

Presentació de la Universitat Estacional d'Enguera a 
l'alumnat i públic general
Teo Aparicio-Barberán, Vicedirector de l'IES Enguera

08:55-09:50h: Conferència “Què els passa als  
aliments quan els cuinem?”
- Carla Soler Quiles. Professora de Tecnologia dels 
       Aliments i Grau en Ciències Gastronòmiques, UV

10:30-11:00h: Inauguració de la jornada
- Mª Matilde Marín Palop. Alcaldessa d'Enguera 
- Jorge Hermosilla Pla. Vicerector de Projecció 
  Territorial i Societat, UV
- Paula Jardón Giner. Coordinadora de la Universitat 
   Estacional de Tardor d'Enguera
- Rafael Mollá Royo. Director de l'IES Enguera 
- Representant de Diputació de València 
- Representant de Caixa Popular

11:15-12:10h: Conferència: “Innovació en espais  
rurals per al desenvolupament sostenible, 
el cas d'Aras de los Olmos” 
- Joaquín Martín Cubas. Professor de Dret 
  Constitucional, Ciència Política i de 
 l'Administració, UV. Promotor del projecte 
 Big History d'Aras de los Olmos

13:05-14:10h: Conferència: “Formació per a  
professions de futur en un 
món canviant”
- Cristina Portalés Ricart. Investigadora de l'Institut 
  de Robòtica i Tecnologies de la Informació i la 
  Comunicació,  UV

PRESENTACIÓ

La Humanitat s'enfronta en l'actualitat a reptes als quals, des de 
la Universitat, s'intenta respondre amb la formació i la 
investigació. En tots els entorns, però especialment en les àrees 
rurals, s'estan desenvolupant respostes innovadores que es 
converteixen en oportunitats per a les persones més joves de 
contribuir a un futur sostenible.
L'esperit de la novena edició de la “Universitat Estacional de 
Tardor d'Enguera”, organitzada pel Vicerectorat de Projecció 
Territorial i Societat de la Universitat de València, en 
col·laboració amb l'Ajuntament d'Enguera i l'IES Enguera, 
pretén, de nou, debatre temes d'interès relacionats amb el 
desenvolupament rural, la innovació i la qualitat de vida.
Aquesta Universitat Estacional té un caràcter fonamentalment 
divulgatiu, i és, per això, un fòrum obert a la participació. Està 
plantejada per a diferents tipus de públics com a estudiants 
d'ensenyaments mitjans, cicles formatius o universitaris, 
professors, jubilats, aturats, tècnics de l'administració i 
qualsevol altre col·lectiu. La inscripció és gratuïta. Col·laboren la 
Diputació de València i Caixa Popular. Les persones interessades 
podran matricular-se telemàticament en http//:projeccio.uv.es 
per a obtenir un certificat d'assistència.




