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PRESENTACIÓ
La Universitat de València, a través del Vicerectorat de Projecció
Territorial i Societat, presenta la segona edició de la Universitat de
Primavera de l'Alt Túria (UPAT), fruit de l'estreta col·laboració
entre la UV, la Mancomunitat de l'Alt Túria, la Diputació de
València i Caixa Popular.
L'origen de la UPAT ha de vincular-se amb la declaració de la
Reserva de la Biosfera de l'Alt Túria en 2019 en aquest territori i,
per tant, les temàtiques a tractar giraran entorn del que comporta
aquesta declaració. En aquesta segona edició es tractarà com
transformar els recursos naturals i patrimonials d'aquest territori
en un producte turístic sostenible, compatible amb els objectius
d'una reserva de la biosfera, i evitant el turisme de masses, per a
dinamitzar l'economia local i tractar de frenar el despoblament.
En aquesta ocasió, la sessió consistirà en tres ponències
convidades i una taula redona. Totes elles tindran un enfocament
divulgatiu i estaran dirigides tant a les persones que residisquen o
treballen en, o al voltant, de la Reserva, com als gestors d'espais
protegits, investigadors, estudiants i docents amb interés en la
conservació del patrimoni natural i cultural i la seua posada en
valor.

PROGRAMA
11 DE JUNY
09:30 - 10:00 h. INAUGURACIÓ
Rafael Darijo

President de la Mancomunitat de l’Alt Túria

Ramiro Rivera

Alcalde de Titaguas

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 Dpt. de Química Analítica (UV)

Empar Folgado

Diputada Delegada d'Inclusió Social i Educació

Representant de Caixa Popular

10:00 - 10:45 h. CONFERÈNCIA: La matèria prima del
turisme: els recursos territorials
Rubén Arnandis

Departament de Geografia (UV)

10:45 - 11:30 h. CONFERÈNCIA: Del recurs al producte:
la posada en valor dels recursos del territori a través
de la gestió de l’experiència turística
Walesska Schlesinger

Departament de Comercialització i Investigació de Mercats, UV

11:30 - 12:00 h. PAUSA
12:00 - 12:45 h. CONFERÈNCIA: Noves tecnologies al
servei del turisme en espais naturals protegits
Gerson Beltrán

Universitat Oberta de Catalunya i Play&go experience

12:45 - 14:00 h. TAULA REDONA: Recursos com a
productes turístics en una Reserva de la Biosfera
Walesska Schlesinger

Departament de Comercialització i Investigació de Mercats (UV)

Gerson Beltrán

Universitat Oberta de Catalunya i Play&go experience

Rubén Arnandis

Departament de Geografia (UV)

Susana Romero

AEDL i Gestora de la Reserva de la Biosfera de l’Alt Túria

Modera: Emilio Barba

Coordinador de la Universitat de Primavera de l’Alt Túria (UV)

14:00 h. CLOENDA

