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PRESENTACIÓ
La Universitat de València, a través del Vicerectorat de Projecció
Territorial i Societat, organitza la primera edició de la
Universitat Estacional de la Canal de Navarrés, fruit de l'estreta
col·laboració entre la UV, la Mancomunitat de la Canal de
Navarrés, la Diputació de València i Caixa Popular.
L'àrea de la Canal de Navarrés compta en el seu territori amb
recursos naturals i culturals que la doten d'un gran valor i
interés. Des de la Prehistòria, els grups humans han viscut en
contacte directe amb la naturalesa i han trobat en aquestes
mateixes valls, barrancs i muntanyes els elements per a la seua
vida. Ens han deixat petjades de la seua presència, visualitzades
en els jaciments arqueològics o de manera especial en
manifestacions artístiques, com l'art rupestre, declarat
Patrimoni de la Humanitat.
L'art rupestre llevantí constitueix un excel·lent recurs territorial
per a aquesta comarca valenciana de l'interior. Mostra d'això és
la Cova de l'Aranya, jaciment de referència del qual es compleix
un centenari del seu descobriment. D'ací l'interés de la
Universitat de València a organitzar una Universitat Estacional
amb aqueixa temàtica, que permeta de nou la reflexió entorn
del desenvolupament rural, la creació de productes turístics
d'interés i l'impuls d'activitats innovadores en el territori, amb
criteris de sostenibilitat.
Les conferències, impartides per especialistes de la Universitat,
abordaran el valor del patrimoni relacionat amb l'art rupestre i
contextualitzaran algunes de les claus del desenvolupament
territorial de la Canal de Navarrés.
Aquesta primera edició ha estat condicionada per la pandèmia
global de la COVID-19, i tant les dates, com la logística i la
programació, s'han adaptat necessàriament a les circumstàncies
prevalents. Per això, consistirà en una sessió, integrada per tres
ponències convidades.

Divendres 13 de novembre de 2020
17:00h: Inauguració de la jornada
- Carolina Mas. Presidenta de la Mancomunitat
de la Canal de Navarrés
- Jorge Hermosilla. Vicerector de Projecció
Territorial i Societat, UV
- Paula Jardón. Coordinadora de la Universitat
Estacional i Dpto. de Didàctica de les Ciències
Experimentals i Socials
- Representant de la Diputació de València
- Representant de Caixa Popular

17:30h: Conferència: “L’Art Rupestre Llevantí,
de la Canal de Navarrés a Patrimoni
de la Humanitat”
- Valentín Villaverde. Dpto. de Prehistòria i
Arqueologia, UV

18:15h: Conferència: “Art i territori
a la Prehistòria de la Canal de Navarrés”
- Trinidad Martínez, arqueòloga i especialista
en Art Rupestre de la Canal de Navarrés

18:45-19:00h: Pausa
19:00h: Conferència: “Els paisatges rurals com a
recurs per al benestar i el desenvolupament
local”
- Emilio Iranzo. Dpto. de Geografia, UV

19:30h: Conferència: “El Pla Director de l’Art
Rupestre de l'Arc Mediterrani”
- Oreto Garcia. Dpto. de Prehistòria i Arqueologia, UV

20:00h: Debat

- Modera: Paula Jardón. Dpto. de Didàctica de les
Ciències Experimentals i Socials, UV

20:20h: Cloenda

