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PRESENTACIÓ

La Universitat de València, a través del Vicerectorat de Projecció 
Territorial i Societat, organitza la segona edició de la Universitat de 
Primavera de la Canal de Navarrés, resultat de l'estreta 
col·laboració entre la UV, la Mancomunitat de la Canal de 
Navarrés, la Diputació de València i Caixa Popular.

La distribució de la població en el territori respon a un esdevenir 
històric que ha donat com a resultat, en l'actualitat, a 
concentracions en àrees amb municipis de grans dimensions on 
existeix una major diversitat i quantitat d'activitats econòmiques.

La valoració de la qualitat de vida en les àrees rurals i el sorgiment 
d'oportunitats laborals en un món interconnectat obrin la 
possibilitat de revertir aquest procés. Per a això és necessari 
analitzar les causes, posar en evidència les conseqüències i 
abordar les oportunitats i les estratègies que són necessàries per a 
cada àrea geogràfica, per a posar en valor els recursos humans, 
econòmics i ecològics, respectant els ecosistemes i potenciant 
solucions innovadores i sostenibles.

PROGRAMA

28 DE MAIG

17:00 - 17:30 h. INAUGURACIÓ
Carolina Mas 
Presidenta de la Mancomunitat de la Canal de Navarrés

Josefina García 
Alcaldessa de Bicorp

Jorge Hermosilla
Vicerector de Projecció Territorial i Societat (UV)

Paula Jardón
Coordinadora de la Universitat de Primavera de la Canal de Navarrés i 
Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials (UV)

Representant de la Diputació de València

17:30 - 18:15 h. CONFERÈNCIA: Medi natural
i despoblament
Emilio Barba
Departament de Microbiologia i Ecologia (UV)

19:00 - 20:00 h. TAULA REDONA: 
Estratègies per al desenvolupament rural
Modera: Paula Jardón
Coordinadora de la Universitat de Primavera de la Canal de Navarrés

Vicente Budí
Coordinador de la Càtedra AVANT en la Universitat Jaume I (UJI)

Antonio Martínez
Coordinador de la Càtedra AVANT en la Universitat d’Alacant (UA)

Jorge Hermosilla
Director del Pla Estratègic Valencià Antidespoblament -
PLESVANT- (UV)

20:00 h. CLOENDA

No obstant això, una de les conseqüències d'aquesta realitat és 
l'envelliment de la població, així com un despoblament que posa 
en perill la sostenibilitat de les activitats tradicionals en els nuclis 
d'interior i el desenvolupament d'activitats innovadores 
contextualitzades en aquests entorns.

En aquesta jornada es presenten recents anàlisis, com els que 
s'han realitzat des de les universitats i el Pla Estratègic Valencià 
antidespoblament -PLESVANT- (UV) per a reflexionar sobre les 
polítiques públiques i les iniciatives privades.

Representant de Caixa Popular

18:15 - 19:00 h. CONFERÈNCIA: El despoblament
valencià en cifres
Ghaleb Fansa 
Departament de Geografia (UV)




