
  



CURS 1. QUÈ PASSA QUE TOT CANVIA? LA HISTÒRIA MUTABLE 
 

Dilluns 12 de juliol de 2021 

De 9.30 A 19.30H 

5 hores 

COORDINA: Josep Montesinos. Departament d’Història de l’Art. Universitat de València 

RESUM: 

Aquest curs pretén abastar un ventall d’exemples de la mutabilitat de la Història. Els canvis 
continus que es produeixen en el temps, mercè a diverses causes: pandèmies, alteracions 
mediambientals, revolucions, noves propostes culturals, el mateix pas del temps... 

PROGRAMA:  

9.30-11h. El passat d'una il·lusió? La idea de Revolució en temps de pandèmia. Ferran 
Archilés Cardona,  Departament Història Moderna i Contemporània, Universitat de València 

11.30-13h. La Contracultura: quan el món es posa del revés. O no. Mónica Granell Toledo, 
Departament Història Moderna i Contemporània, Universitat de València 

16-17.30h. Epidèmies i pandèmies en l'Antiguitat. César Sierra Martí, Departament 
Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga, Universitat de València (INTERVENCIÓ EN LÍNIA) 

18-19.30h. Les ciutats maies de la selva: de l'esplendor del Clàssic a la ruïna arqueològica a 
càrrec de Cristina Vidal Lorenzo i Maria Luisa Vázquez de Agredos Pascual, Departament 
Història de l’Art, Universitat de València (INTERVENCIÓ EN LÍNIA) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COL.LABORA: FACULTAT D’HISTÒRIA I HISTÒRIA. UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 



CURS 2. ECONOMIA: SOSTENIBILITAT DEL PRESENT I REPTES DE FUTUR 

Dilluns 12 de juliol de 2021 

De 9 A 19.30H 

5 hores 

COORDINA: Josep Bañuls, Departament d’Economia Aplicada. Universitat de València 

RESUM: 

L’objectiu del curs és reflexionar sobre els principals problemes que avui en dia trobem en 
l’àmbit econòmic i els reptes de cara a la sostenibilitat futura del model actual, tant en termes 
econòmics com ecològics i socials. La perspectiva que plantegem considera la dinàmica 
econòmica indissociable d’altres àmbits de la vida, i que, per tant, cal tenir una mirada ampla 
per abordar les causes i les conseqüències dels problemes econòmics. Els problemes 
ambientals, l’extracció de recursos naturals, el temps que dediquem a cuidar a les persones, 
el treball no remunerat, la divisió sexual del treball, la precarietat, la incertesa i vulnerabilitat 
laboral, els valors socials que conformen els models de consum, la diversitat territorial... Són 
aspectes que necessàriament cal considerar si volem comprendre què està passant i cap a on 
anem.  

 

PROGRAMA: 

9–10h. La crisi climàtica, la COVID-19 i el postcreixement. Jordi Roca, Departament de Teoria 
Econòmica. Universitat de Barcelona (INTERVENCIÓ EN LÍNIA) 

10.05-11.10h. Crisi ecosocial i necessitats humanes. Carmen Madorran Ayerra, Departament 
de filosofia. Universidad Autónoma de Madrid (INTERVENCIÓ EN LÍNIA) 

11.30-12.30h. Treball i condicions d’ocupació: Crisi i reptes de futur. Amat Sánchez Velasco, 
Departament d’Economia. Universitat de València  

12.30-14h. Global i local. Transformacions territorials amb una mirada valenciana. Juan 
Ramón Gallego Bono i Josep Vicent Pitxer i Campos, Departament d’Economia Aplicada.  
Universitat de València. 

16-17.30h. Polítiques neoliberals: impactes sobre l’Estat de Benestar i dinàmiques socials  
Induïdes. Albert Recio Andreu, Departament d’Economia Aplicada.  Universitat Autònoma de 
Barcelona. (INTERVENCIÓ EN LÍNIA) 

18-19.30h. Gènere, treball reproductiu, crisi i conflicte capital-vida. Astrid Agenjo Calderón, 
Departament Economia i Estadística. Universidad de León (INTERVENCIÓ EN LÍNIA) 

 
 
 
 
 
 
 



CURS 3. UNA MIRADA INTEGRAL AL CONTROL SOCIAL: NEOLIBERALISME, 
PANDÈMIA I PODER 

Dilluns 12 de juliol de 2021 

De 9 A 14H 

5 hores 

COORDINA: Jorge Correcher. Departament de Dret Penal. Universitat de València 

RESUM: 

Sovint, conceptes com control, càstig o vigilància tendeixen a identificar-se amb les formes 
més explícites d’exercici del poder, del que s’anomena com a poder punitiu de l’Estat. El recurs 
a la penalitat com a mecanisme d’ordenació social, l’ús del sistema penitenciari amb una 
aspiració normalitzadora, o l’increment de la vigilància a partir de la lògica seguretat vs. 
llibertat, són clares mostres de la societat del control i les seues ramificacions a l’àmbit punitiu. 
Ara bé, en un context en que l’hegemonia del neoliberalisme travessa la nostra vida 
quotidiana, i amb l’amplificació dels seus efectes per la pandèmia, l’objecte del present curs 
és establir un diàleg entre ponents i assistents sobre les diferents formes que adopta el control 
social, no necessàriament vinculades a la seua identificació com a part del poder punitiu. En 
aquest sentit, la impossibilitat de gaudir de forma plena de drets fonamentals, com el dret a 
l’habitatge, la cada cop més menyspreada salut mental de les persones, fruït del ritme frenètic 
que marca la precarització de les nostres vides, o la transparència il·limitada marcada pel big 
data, entre d’altres, són aspectes que permeten oferir una mirada integral al control social. 
Aquesta visió funcional de la societat del control, exposada per autors com Foucault, mostra 
les variades modalitats per tal de disciplinar ments i cossos en l’exercici del poder. 

PROGRAMA: 

9-9.45h. La penalitat com a forma de govern: vigilància i control a l’era digital. Jorge 
Correcher Mira, Departament de Dret penal Universitat de València. 

10-10.45h. La sanció penal i administrativa com a forma de control de la dissidència Andreu 
Moreno i Tarín, Departament de Dret penal Universitat de València. Advocat a l’estudi jurídic 
Brotsanbert. 

11.15-12h. L’alienació residencial: la pèrdua de la funció de refugi. Adelina Cabrera Navarro. 
Advocada a la cooperativa El Rogle, Mediació, Recerca i Advocacia, Especialitzada en dret a 
l’habitatge.  

12-12.45h. La individualització del malestar: la salut mental en context de pandèmia. Javier 
Erro Pérez, Psicòleg especialitzat en activisme i salut mental i  Col·laborador a l’entitat Àmbit.  

13-13.45h. Big data, vigilància i dades genètiques. Marina Sancho López, Departament de 
Dret civil. Universitat de València. 

 

 

 



CURS 4. RURALITATS EN CONFLICTE: CANVIS SOCIALS, ECONÒMICS I 
AMBIENTALS EN EL MÓN RURAL ESPANYOL I LLATINOAMERICÀ 

Dimarts 13 de juliol de 2021 

De 10 A 19H 

9 hores 

COORDINA: Luis del Romero. Departament de Geografia. Universitat de València. Maria 
Sánchez Murciano, ambientòloga 

RESUM: 

El medi rural s'enfronta en l'actualitat a grans desafiaments: la despoblació motivada per la 
seva envellida estructura demogràfica i un continu èxode rural, especialment a Llatinoamèrica, 
la nova crisi econòmica deslligada per la pandèmia del coronavirus a tot el món i el context 
d'emergència climàtica que ha entrat amb força en l'agenda política i mediàtica no sols de les 
ciutats, sinó dels espais rurals del nord i del sud global. Els últims anys, ja des d'abans de la 
irrupció del coronavirus, van sorgir profundes transformacions socials i econòmiques no 
exemptes de conflictivitat com el moviment d'orgull rural de l'Espanya buidada, el conflicte 
contra la construcció de megaprojectes hidràulics a Mèxic o el Brasil o la turistificació de 
diversos espais rurals a l'Argentina. A això s'afegeixen nous conflictes sorgits per noves onades 
de projectes de gran impacte territorial en el medi rural, com és el cas de les energies 
renovables a Espanya, i altres anàlegs en altres països llatinoamericans en un nou cicle de 
polítiques neoliberals a banda i banda de l'oceà.  

L'objectiu d'aquest curs és per tant realitzar una anàlisi urgent i d'actualitat posant el focus en 
les dues ribes de l'Atlàntic sobre els principals canvis ambientals, econòmics i socials 
ocorreguts en el medi rural en els últims anys, accelerats i aprofundits per l'actual context de 
crisi sanitària, així com sobre els conflictes territorials i ambientals sorgits a la calor d'aquests. 

El curs s'estructura en dues sessions. En la primera d'elles s'abordarà de manera general quins 
grans canvis ambientals, socials i econòmics està experimentant el medi rural espanyol, 
especialment en els territoris més despoblats. La sessió de la tarda planteja aquest mateix 
escenari en un àmbit internacional posant el focus a Europa i Llatinoamèrica amb la recent 
publicació del llibre “Globalització neoliberal, extractivismes i conflictivitat ambiental a 
Amèrica Llatina i Europa” com a eix principal. En aquesta sessió participaran alguns dels autors 
i autores del mateix per a reflexionar sobre els canvis socials, ambientals i econòmics recents 
en àrees rurals llatinoamericanes i europees i com s'han anat desenvolupant vells i nous 
conflictes territorials. 

 

PROGRAMA: 

10-10.15h. Presentació: Canvis ambientals, socials i econòmics a l'Espanya buida. Luis del 
Romero Renau i María Sánchez 

10.15–11.15h. Canvis ambientals: Ecosistemes fluvials i canvi climàtic. María Sánchez. 
Ambientòloga 



11.15h–12.15h. Canvis socials: Innovació social en el medi rural. Cristina Herraiz. Doctoranda 
en desenvolupament local IIDL. Universitat de València 

12.15h. Descans 

12.45-14h. Globalització neoliberal, extractivismes i conflictivitat ambiental a Amèrica 
Llatina i Europa.  Luis del Romero, Departament de Geografia. Universitat de València, i 
Hortensia Castro, Departament de Geografia. Universidad de Buenos Aires. (INTERVENCIÓ EN 
LÍNIA) 

15.30–16.30h. Medi rural i grans obres hidràuliques. Luzma Fabiola, CONYCET, Mèxic. 

16.30–17.30h. Turistificació i patrimonialització del medi rural. Hortensia Castro, 
Departament de geografia,  i Cecilia Pérez Winter, Departament d’antopologua. Universidad 
de Buenos Aires. (INTERVENCIÓ EN LÍNIA) 

17.30h. Descans 

18-19h. Els conflictes indígenes a Xile en període democràtic. Hugo Romero, Instituto de 
Estudios Antropológicos, Universidad Austral de Chile. (INTERVENCIÓ EN LÍNIA) 

19h. Cloenda 

 

 

COORGANITZA: DIPLOMA EN CANVI CLIMÀTIC I SOSTENIBILITAT AMBIENTAL 

COL.LABORA: (RE)CARTOGRAFIAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CURS 5. CANVIS SOCIALS I EDUCATIUS ACCENTUATS I/O EVIDENCIATS 
PER LA PANDÈMIA DE LA COVID 

Dimarts 13 de juliol de 2021 

De 9 A 14H 

5 hores 

COORDINA: Ana Botella Nicolás. Departament de Didàctica de la Expressió Musical, Plàstica i 
Corporal. Universitat de València.  

RESUM: 

Les relacions globals suposen un canvi en la comunicació, al món financer, al món cultural i 
l’oci i el turisme. La pandèmia és una oportunitat per pensar en aquests canvis i les 
conseqüències socials, on les diferències es transformen en desigualtats. En aquest context 
geogràfic l’Estat té una força encara rellevant per protegir als mes febles o per assegurar els 
beneficis als més poderosos. La globalització ha estat possible i a la vegada ha promogut el 
desenrotllament de les TIC. El problema és la quantitat d'informació falsa, pseudocientífica 
present a la Xarxa, el que ha provocat fake news sobre la COVID i altres temes. Això fa palesa 
la necessitat de pensament crític en l’educació que es pot aplicar a analitzar si el tele-
ensenyament es la solució del futur educatiu. Aquest pensament ha de valorar l´impacte, entre 
altres, sobre l'esgotament de recursos alimentaris, alguns per sobreexplotació, altres perquè 
s'han convertit en futurs dels mercats, en biocombustibles, o en monedes de canvi entre 
països. Temes que l’agro ecologisme posa de manifest i treballa com temàtica per el 
desenvolupament d’actitud de canvi en el nostres estudiants. Un altre del problemes 
d´aquesta globalització es el increment en qualitat i quantitat, de les desigualtats de diversos 
tipus, i no son sols econòmiques, si no també de salut i educació. El col·lectiu mes afectat per 
aquestes desigualtats, en especials en temps de pandèmia, son les dones, afectades per una 
discriminació de gènere que també deu ser posada de manifest per una educació inclusiva e 
igualitària que propicií un canvi social i educatiu 

PROGRAMA: 

9-10h.  La pandèmia al temps de la globalització. Xose M. Souto. Departament de Didàctica 
de les Ciències Experimentals i Socials, Universitat de València 

10-11h. Perills i oportunitats de les TIC en l’educació. Jordi Solbes Matarredona. Departament 
de Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials, Universitat de València 
 
11-12h. Agroecologia com a motor de canvi socioeducatiu. Amparo Hurtado Soler. 
Departament de didàctica de les ciències Experimentals i Socials. Universitat de València 
 
12-14h. Dones i canvis: efectes i contraefectes de la COVID 19. Marta Talavera Ortega i Helena 
Rausell Guillot. Departament de Didàctica de les ciències Experimentals i Socials. Universitat 
de València 

 

 

 



CURS 6. L’ORDRE MUNDIAL EN EL TEMPS DE LA COVID 

Dimarts 13 de juliol de 2021 

De 9 A 14H 

5 hores 

COORDINA: Rosa Roig. Departament d’Economia Aplicada. Universitat de València.  

RESUM: 

La irrupció de la Covid-19 ha obert una etapa d’incertesa, on les regles de joc en l’escenari 
geopolític s’estan redefinint. Quina direcció seguiran? Ningú té la certesa, però sí que es pot 
aventurar que les relacions internacionals, igual que la dinàmica quotidiana del nostre dia a 
dia mutaran. En el següent curs s’estudia l’abast, la naturalesa i els impactes de tots els canvis 
que s’estan produint des de l’inici de la pandèmia de la mà dels professors experts en la 
matèria. En primer lloc, s’està modificant l’agenda pública. La poca rellevància de les qüestions 
de salut pública o benestar està passant als annals de la història. La preocupació per 
l’economia comença a conviure mà a mà amb la preocupació per la salut i el benestar, amb un 
èmfasi especial sobre les cures. Es visualitza un gir en l’ordre de prioritats en l’agenda pública 
en la direcció de l’anomenada Agenda 2030 de l’ONU i els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS), és a dir cap a una societat sostenible, igualitària i inclusiva. 

El domini mundial de la Xina seguirà en termes econòmics, i anirà creixent en altres dominis 
com el tecnològic o el militar, per citar alguns exemples. Cada volta tindrà més capacitat per a 
determinar les relacions internacionals, sent una veu amb vot i vet. No obstant això, en els 
propers anys de moment no tindrà el poder absolut, sinó que haurà de conviure amb altres 
potències en un món multipolar sectorialment. Un futur que pot modificar-se si occident no 
aconsegueix detenir la pandèmia i reprendre l’activitat econòmica front a una Xina que ha 
estat manifestant des del primer dia la capacitat de mantenir el control sobre la situació, fet 
que li està obrint les portes per a esdevindre definitivament la primera potència mundial.  

La major sensibilitat cap el medi ambient continuarà expandint-se des de la societat civil cap 
Als poders fàctics. No solament els governs, sinó que també les multinacionals assumiran com 
a propis els objectius de Fridays for Future, encara que les seues actuacions responguin a 
criteris de la coneguda com economia verda. En aquest sentit, és oportú subratllar la força del 
capitalisme per evolucionar i adaptar-se al ritme dels canvis de la humanitat. L’economia de 
mercat no desapareixerà. Es transformarà igual que ha evolucionat de la societat industrial a 
la societat digital. Serà capaç d’introduir tant l’economia verda com l’economia gris, que fa 
referència a totes les activitats econòmiques que s’articulen en torn a una societat envellida. 

La crisis econòmica que comporta el coronavirus amb el consegüent canvi del model econòmic 
està erosionant, i va a seguir erosionant a la democràcia com a sistema polític. La incapacitat 
dels poders públics per a resoldre la crisis financera de 2009 i ara la crisis econòmica de la 
Covid-19 allunya a la ciutadania de les institucions polítiques. La frustració social cap a aquesta 
democràcia que va portar prosperitat en la segona meitat del segle XX està desembocant en 
l’auge de solucions polítiques antidemocràtiques, que a priori poden fer-nos pensar en una 
tornada a models autoritaris. No obstant això, la democràcia perviurà amb els seus alts i baixos 
amb retalls de llibertats i mostres d’autoritarisme per part de certa elit política, al menys dins 
la Unió Europea i els Estats Units.  



 

PROGRAMA: 

9-10h. Les regles del joc en la geopolítica del món Covid. Josep Vicent Boira. Departament de 
Geografia Humana. Universitat de València.  

10-11h. Xina, poder absolut o poder compartit?. Clara Portela. Departament de Dret 
Constitucional, Ciència Política i de l’Administració. Universitat de València. 

11-12h. La solidaritat durant la crisis de la COVID19: el projecte SOLIVID. Julia Salom. 
Departament de Geografia. Universitat de València 

12-13h. L’economia verda, un nou sistema socioeconòmic sostenible?. Joaquín Melgarejo 
Moreno.  Departament d’Anàlisi Aplicada. Universitat d’Alacant. 

13-14h. L’auge de l’autoritarisme en temps de pandèmia. Jordi Muñoz, Departament de 
Ciència Política, Dret Constitucional i Filosofia del Dret. Universitat de Barcelona. 
(INTERVENCIÓ EN LÍNIA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CURS 7. ESCENARIS I TENDÈNCIES A L’AUDIOVISUAL I LES ARTS EN L'ERA 
COVID 

Dimarts 13 i dimecres 14 de juliol de 2021 

De 9:30 A 14H 

10 hores 

COORDINA: Áurea Ortiz. Departament d’Història de l’Art. Universitat de València, i Carlos 
Arenas, Docent i comissari d’exposicions 

  

RESUM: 

L'objectiu del curs és tractar algunes de les tendències actuals en l'audiovisual i les arts, 
potenciades, difuminades, rellançades o transformades per la pandèmia del Covid19. Moltes 
d'elles ja eren presents en la ficció o en el diàleg artístic, així com en el consum, però l'any 
2020 marcarà un abans i un després en l'esdevenir de la cultura de la nostra època. A través 
de sèries, pel·lícules, creacions artístiques i xarxes digitals, un grup d'experts exposaran les 
seues idees i reflexions al voltant d'aquestes qüestions. 

 

PROGRAMA: 

13 DE JULIOL 

9.30-11h. Catàstrofes, pandèmies i apocalipsi. Carlos Arenas. Docent i comissari d’exposicions 

11.30-13h. Els gattopardos a la fira. Una mirada a l'(mercat de l') art actual. Jorge Sebastián. 
Departament d'Història de l'Art, Universitat de València i  Amparela Benlliure. Agent cultural. 
Directora i fundadora de Amparela Benlliure Art Consulting. 

13-14.30. Dríades i bruixes. Art i ecofeminisme. Montserrat Hormigos. Doctora en 
Comunicació audiovisual. 

14 DE JULIOL 

9.30-11h. Efectes, afectes i desperfectes d'un llarg tancament amb pantalles. Áurea Ortiz. 
Departament d'Història de l'Art, Universitat de València.  

11.30-13h. Canvi i tendències del consum cultural . Eugenio Viñas. Periodista cultural i 
productor de continguts 

13-14.30h. Qui tem al criptoart feroç? Com evitar la bombolla sense perdre oportunitats.  
Marisol Salanova.  Crítica d'art i comissària d'exposicions 

 

 

 



 

CURS 8. CANVI CLIMÀTIC I MEDI NATURAL: EVOLUCIÓ I IMPACTE 

Dimecres 14 de juliol de 2021 

De 10 A 19.30H 

8 hores 

COORDINA: Iván Portugués i María Sánchez. Departament de Geografia. Universitat de 
València. 

RESUM:  

Nombrosos treballs de recerca i informes corporatius convenen en l’existència d’un canvi 
climàtic que, des de fa uns anys, experimenta una important acceleració. Tot apunta a que els 
canvis intensos dels paràmetres atmosfèrics estan fortament influenciats per l’activitat 
humana.  

Aquestes oscil·lacions climàtiques tenen un impacte directe sobre l’entorn que habitem que 
cal considerar en detall. En qualsevol cas, no es produeix de forma homogènia en el territori, 
ni tan sols al mateix ritme, sinó que presenta marcades diferències atenent a factors com la 
proximitat a la mar, l’exposició a determinades dinàmiques atmosfèriques, la latitud, la 
incidència de l’activitat antròpica, etc. La resposta ambiental, per tant, també difereix 
sensiblement. En aquest sentit, convé establir quins són i seran els principals efectes sobre les 
distintes tipologies de medis. Pel seu caràcter transicional, tant des del punt de vista climàtic, 
com de la diversitat biològica, el món mediterrani presenta major fragilitat i una major 
exposició als canvis.  

El curs que es presenta pretén abordar tant la vessant climàtica com la component ambiental 
del canvi climàtic. Amb aquesta intenció es divideix en dos grans blocs:  

 

a) La primera part tracta les variacions en els components climàtics bàsics (temperatures, 
precipitació, humitat, pressions) al llarg de les últimes dècades, però també 
aprofundeix en l’extremització del nostre clima i en la importància que adquireix la 
divulgació als mitjans a l’hora de difondre els perills i la necessitat d’estratègies de 
prevenció vinculades a esdeveniments severs (sequeres, inundacions, incendis).  
 

b) La segona part del curs aborda les conseqüències ambientals que se’n deriven 
d’aquest(s) canvi(s) climàtic(s). D’una banda aprofundeix en els efectes que podem 
detectar hui dia a diferents ambients (fonamentalment terrestre, aeri i marí). D’altra 
banda, pretén una aproximació a la informació al nostre abast per tractar de projectar 
nous escenaris en un futur proper.   

 

PROGRAMA: 

10- 10.15h. Benvinguda. María Sánchez.  Ambientòloga. Recartografías. 

10.15-11.15h. Una aproximació al canvi climàtic i la gestió ambiental: El diploma DICCSA. 
Iván Portugués Mollá. Departament de Geografia. Universitat de València. 



 

11.45-12.45h. Canvis en el sistema climàtic en les últimes dècades i 
projeccions per al segle XXI.  José Ángel Núñez Mora. Cap de Climatologia d’Aemet en la 
Comunitat Valenciana. 

12.45-13.45h. Riscos atmosfèrics al Mediterrani: causes, conseqüències i divulgació. Samuel 
Biener Camacho. Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante. 

16-17h. Efectes del canvi climàtic en els ecosistemes de la Península Ibèrica . María Sánchez. 
Ambientòloga. Recartografías. 

17-18h. Biodiversitat i canvi climàtic: el cas dels pol·linitzadors. Alba Gomez Enginyera 
Forestal. Home2Bee. 

18.20-19.20h. Canvi climàtic i oceans: una connexió clau. Pablo Rodríguez Ros.  Ambientòleg. 
Doctor en Ciències de la Mar. Cartagena Oceanographic Research Institute (CORI). 
(INTERVENCIÓ EN LÍNIA) 

19.20-19.30h. Conclusions. Iván Portugués Mollá. Departament de Geografia. Universitat de 
València 

 

 

COORGANITZA: DIPLOMA EN CANVI CLIMÀTIC I SOSTENIBILITAT AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CURS 9. ÉS EL MÓN POSTPANDÈMIA MÉS DIGITAL? REPTES PER A UNA 
DIGITALITZACIÓ SOSTENIBLE, ÈTICA I SOCIAL 

Dimecres 14 de juliol de 2021 

De 11 A 17.30H 

5 hores 

COORDINA: Silvia Rueda Pascual. Departament d’Informàtica. Universitat de València 

RESUM:  

La pandèmia per la COVID-19 ha produït una crisi a nivell mundial que ha clivellat les bases de 
la nostra societat. 

Ha posat de manifest la gran importància de les tecnologies digitals en les nostres vides. Les 
Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) ens han permés continuar amb el treball, 
l'estudi, comunicar-nos i relacionar-nos encara que no fórem a prop, informar-nos, exercir els 
nostres drets davant l'Estat o accedir a serveis i al comerç.  

Però la crisi també ha tornat a posar sobre la taula l'elevat impacte que té la bretxa digital en 
les societats i l'economia, evidenciant les conseqüències negatives que té la falta d'accés a 
aquestes tecnologies, quedant al descobert la importància de la bretxa digital especialment 
accentuada en els col·lectius més vulnerables. 

El sector TIC té i ha de jugar un paper clau en la cerca de solucions que permeten la recuperació 
econòmica i social. Però perquè això siga possible, és fonamental que aquestes 
aconseguisquen a tots els sectors de la població i que tinguen com a objectiu posar-se al servei 
de la societat per a millorar la seua qualitat de vida i, en definitiva, ajudar a aconseguir els 
Objectius de Desenvolupament Sostenible, és a dir ajudar a aconseguir la digitalització 
sostenible, ètica i social. 

PROGRAMA:  

11-12h. Dades per a un món millor. Anabel Forte Deltell. Departament d’Estadística i 
Investigació Operativa. Universitat de València (INTERVENCIÓ EN LÍNIA) 

12-13h. Eines tecnològiques per a entendre el procés d'ensenyament-aprenentatge de 
l'alumnat. Emilia López Iñesta. Departament de Didàctica de la Matemàtica. Universitat de 
València (INTERVENCIÓ EN LÍNIA) 

13-14h. Sostenibilitat com a enfocament per a l'anàlisi de la innovació per digitalització. José 
David Badía Valiente. Departament d' Enginyeria Química. Universitat de València 

15.30-16.30h. Les TIC com ferramenta per a fer front a la Violència de Gènere. Jose Javier 
Navarro. Departament de de Treball Social i Serveis Socials.  Universitat de València 
(INTERVENCIÓ EN LÍNIA) 

16.30-17.30h. XXSS lesives per a menors i TikTok com a paradigma. P. Duchement.  Professor 
i perit judicial informàtic (INTERVENCIÓ EN LÍNIA) 

COL.LABORA: CÀTEDRA BREXA DIGITAL. UNIVERSITAT DE VALÈNCIA  

SomDigitals - Asociación de Tecnologías de la Información de la Comunitat Valenciana  



CURS 10. MOVIMENTS SOCIALS I PARTICIPACIÓ, AVUI: NOUS TEMPS, 
NOVES RESPOSTES? 

Dimecres 14 de juliol de 2021 

De 16 A 21H 

5 hores 

COORDINA: Albert Moncusí Ferré. Departament de Sociologia i Antropologia Social. 
Universitat de València 

RESUM:  

L’objectiu d’aquest curs és presentar una panoràmica dels canvis que s’han produït en i des 
dels moviments socials, tenint en compte la influència de la pandèmia recent i plantejant-se, 
sobretot, si estem davant de transformacions estructurals o conjunturals. El curs s’estructura 
sobre els següents quatre eixos que responen a diferents camps: 

- Ciutats, urbanisme i vida relacional 

- Transformació digital i marc institucional 

- Ecologia i medi ambient 

- Feminismes 

En cadascun dels camps, una especialista presentarà el paper que hi han tingut i hi tenen 
moviments socials i, en especial, la seua influència en els darrers temps i en relació a la 
pandèmia. En conjunt, es tracta de reflexionar sobre la construcció de subjectivitats 
transformadores i els límits que poden presentar les dificultats estructurals que s’han posat 
de manifest en els darrers temps. La intenció és, també, presentar les potencialitats que 
s’albiren arrel de les respostes de les persones que es mobilitzen en relació a les institucions, 
digitalment i/o presencialment, en relació a la vida urbana, ecologia i medi ambient, 
feminismes i, en general, la transformació de les societats. La proposta temàtica no pretén ser 
exhaustiva, però permet aprofundir en diversos camps centrals de les societats 
contemporànies. 

PROGRAMA: 

16-16.20h. Presentació 

16.20-17.20h.  Els moviments urbans al segle XXI. Transformacions i reptes. Josepa Cucó 
Giner. Departament de Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València 
17.30-18.30h. Transformació digital, ciutadania i desigualtat. Carmen Montalbá Ocaña. 
Departament de Treball Social i Serveis Socials. Universitat de València 
19-20h. Cacofonia de l'ecologisme: l'ecologisme del pobres, el gospel de l'ecoeficiència i el 
culte a la naturalesa salvatge. Marina Requena Mora. Departament de Filosofia i Sociologia. 
Universitat Jaume I. 
20-21h.  Feminismes. Marcela Jabbaz Churba. Departament de Sociologia i Antropologia Social 

Universitat de València 

 



CURS 11. ÈTICA I DEMOCRÀCIA FRONT UN PRESENT DE CIÈNCIA FICCIÓ 

Dijous 15 de juliol de 2021 

De 11 A 19H 

5 hores 

COORDINA: Juan Carlos Siurana Aparisi. Departament de Filosofia. Universitat de València 

RESUM:  

El futur imaginat per la literatura de ciència-ficció ja és aquí. El nostre món ha canviat 
radicalment a causa dels sorprenents avanços tecnològics esdevinguts en les últimes dècades. 

En un món on la vida transcorre en els entorns virtuals de les xarxes socials, les persones 
anomenades “influencers” s'han convertit en els nous referents a seguir, en models a imitar. 
Però, cap a on ens porten? quins valors transmeten als seus milions de seguidors? Quins 
criteris ètics haurien de respectar les persones que naveguen en les xarxes socials?  

D'altra banda, les nostres dades personals, les nostres imatges, els nostres interessos per 
productes o serveis, i fins i tot les nostres idees polítiques, estan formant part de dades 
massives analitzades per algorismes al servei de les empreses que puguin treure-li algun 
benefici. Quins són els desafiaments ètics de la intel·ligència artificial? Estem sent dominats 
per robots? O més aviat ens estan fent la vida més fàcil i cuiden de la nostra salut i benestar? 
Els vehicles autònoms, la internet de les coses, els robots que col·laboren en l'àmbit sanitari, i 
els que presenten la seva candidatura per a regir un municipi o presidir un país són ja una 
realitat del nostre temps sobre la qual hem de reflexionar. 

En aquest nou entorn tecnològic necessitem democràcies fortes, sòlides, capaces d'afrontar 
els nous desafiaments des del respecte als drets humans, i el reconeixement del paper de la 
ciutadania per a orientar les decisions comunes de manera autònoma. Però, s'estan enfortint 
les democràcies o més aviat estan en perill? Per què podem dir que la democràcia està sent 
segrestada? 

Acabarem aquest curs mostrant les aportacions neurocientífiques per a comprendre com 
funciona el nostre cervell, el nostre univers emocional, i oferirem orientacions des de la 
neuroeducació per a aprendre a gestionar les nostres emocions en aquest entorn canviant, 
per a formar ciutadanes i ciutadans capaços de desenvolupar les virtuts necessàries que els 
permetin continuar vivint en llibertat, en igualtat i construint un món més just. 

PROGRAMA:  

11-12.15h. Ètica per a influencers en un món de xarxes socials. Juan Carlos Siurana. 
Departament de Filosofia. Universitat de València 

12.45-14h. Desafiaments ètics de la Intel·ligència Artificial. Patrici Calvo. Departament d'Ètica 
Pràctica i Democràcia. Universitat Jaume I, Castelló. 

16-17.15h. Qui ha segrestat la democràcia?. Ramón Feenstra. Departament d'Ètica Pràctica i 
Democràcia. Universitat Jaume I, Castelló. 

17.45-19h. Neuroeducació de les emocions per a una societat en canvi. María José Codina. 
Departament de Filosofia. Universitat de València 



CURS 12. TREBALL, MERCAT LABORAL I TERRITORI VALENCIÀ  

Dijous 15 de juliol de 2021 

De 9 A 14H 

5 hores 

COORDINA: Jorge Hermosilla. Coordinador acadèmic Avalem Territori. Vicerector de Projecció 
Territorial i Societat. Universitat de València 

 

RESUM: 

El curs pretén reflexionar sobre les claus del mercat laboral valencià, ateses diverses variables 
que el condicionen: el balanç formatiu en funció dels sectors ocupadors valencians; la visió 
que tenen actualment els actors que participen en el mercat laboral; les diferències territorials 
que s'aprecien; i les actuals condicions de la jornada laboral. Per a això es compta amb 
especialistes de diverses universitats valencianes, així com representants de l'administració 
pública, empresariat i sindicats. 

 

PROGRAMA: 

 9 -9.30h. El mercat laboral valencià. Diagnosi i claus. Jorge Hermosilla. Coordinador acadèmic 
Avalem Territori. Universitat de València 

9.30-10h. El mercat laboral valencià i les polítiques públiques. Rocio Briones. Directora 
General d'Ocupació. Labora. GVA 

 10-10.30h. El mercat laboral valencià actual. El Covid-19 com a referència. Ghaleb Fansa. 
Departament de Geografia. Universitat de València. 

10.45-11.15h. El mercat laboral en àrees despoblades valencianes. Vicente Budí. 
Departament d'Economia d'UJI-Castelló. Coordinador AVANT  

11.15-11.45h. El mercat laboral valencià: reptes per al seu desenvolupament. Miguel Ángel 
Javalones. Secretari General de la C.E.V 

11.45-12.15h. El mercat laboral valencià: assignatures pendents. Ana García. CCOO- 
Comissions Obreres 

12.30– 13h. El mercat laboral valencià: reptes presents i futurs. Pilar Mora. UGT- Unió 
General de Treballadors 

13-13.30h. La jornada laboral a debat. José Miguel Giner. Departament d'Economia. 
Universitat d'Alacant UA 

13.30h–14h. La jornada laboral a debat. Joan Sanchis. Departament d'Economia Aplicada. 
Universitat de València. 

 

 



CURS 13. CANVIS EN L'ÀMBIT DE LA SALUT: UN REPTE COMÚ  

Dijous 15 de juliol de 2021 

De 9.30 A 19.30H 

7 hores 

COORDINA: Hortensia Rico. Departament de Microbiologia i Ecologia. Universitat de València 

RESUM: 

El curs pretén donar una visió pluridisciplinària dels canvis que s'estan produint en l'àmbit de 
la salut humana. 

Com tots sabem, els Objectius de Desenvolupament Sostenible són el resultat d'una profunda 
reflexió sobre els problemes als quals s'enfronta la humanitat i com no podia ser d'una altra 
manera, la millora de la salut és un dels més prioritaris.  

L'accés universal als medicaments essencials que permetin erradicar determinades malalties, 
ha d'anar unit a la necessitat d'una alimentació equilibrada, d'un consum sostenible i d'un 
canvi en l'estil de vida de tots nosaltres. 

D'altra banda, la necessitat de garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat és un 
dels reptes que han de dur a terme les Facultats directament relacionades amb l'àrea de la 
salut, ja que són les encarregades de formar als futurs professionals. 

La pandèmia que ens va portar el Sars-Cov-2 va influir de manera decisiva en les nostres vides, 
obligant-nos a prendre decisions. Alguns canvis han arribat per a quedar-se, ja que han 
demostrat ser extraordinàriament útils i altres ens han servit per a reflexionar sobre la 
importància de cuidar la nostra salut des d'un punt de vista multifactorial. En aquest context, 
l'assistència i el consell de tots els professionals relacionats amb l'àmbit sanitari s'han revelat 
com a fonamentals per a una població que necessita més que mai la divulgació amb base 
científica que els permeti superar les faules, pors i desinformació als quals ha estat sotmesa 

PROGRAMA: 

9.30-10h. La pandèmia que ens va canviar la vida. Hortensia Rico Vidal. Departament de 
Microbiologia i Ecologia. Universitat de València 

10-11h. Canvis en la manera d'actuar i pensar: Objectius de Desenvolupament Sostenible. 
Javier Pereda Cervera. Departament de Fisiologia. Universitat de València. 

11–12h. Occident, del desaprofitament alimentari a la inseguretat alimentària l'any de la 
pandèmia . Mª Ascensión Olcina Simón. Dietista-Nutricionista. Fundadora i presidenta 
MOSSolidaria ONGD 

12–13h. Farmàcia i Xarxes socials. Guillermo Melgar. Farmaceútico comunitari Divulgador en 
Xarxes socials: @Farmacia_enfurecida (INTERVENCIÓ EN LÍNIA) 

13–14h. Canvis necessaris per a una educació superior de qualitat. Marisa Ferrándiz 
Manglano. Departament de Farmacologia. Universitat de València.  

16-17h. Canvis en l'atenció sanitària per COVID... per a sempre? Iván Moreno. Metge 
internista. Hospital Arnau de Vilanova 



17-18h. Tot canvia! També en alimentació. Jesús Sanchis Chordà. Dietista-Nutricionista, 
Nutricionista València Club de Futbol (INTERVENCIÓ EN LÍNIA) 

18-19.30h. Som el que mengem, però què mengem?. Carla Soler Quiles. Departament de 
Tecnologia dels Aliments. Universitat de València 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CURS 14. CANVIS I BIODIVERSITAT: UN BINOMI SEMPRE NEGATIU? 

Dijous 15 i divendres 16 de juliol de 2021 

De 9 A 14H 

7 hores 

COORDINA: Juan Salvador Monrós González. Departament de Microbiologia i Ecologia. Institut 
Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva. Universitat de València 

RESUM: Canvis, canvis, i mes canvis. L’historia de la biodiversitat esta lligada inexorablement 
als canvis. Canvis en el planeta que obliguen al essers vius a canviar o desaparèixer, i pel tant, 
a generar més biodiversitat. Però recentment molts de estos canvis a nivell planetàri estan 
sent propiciats o generats per el home i les seues activitats, de fet som més de 7500 milions 
ocupant el planeta, quan en 1965 encara érem 3300 milions. Estos últims canvis sempre els 
hem considerat negatius per a biodiversitat, però si ho analitzem a nivell evolutiu, no deurien 
qualificar-los. De fet, després de les grans extincions produïdes per canvis, s’ha generat major 
quantitat de biodiversitat que la que hi havia abans. Així pues, la discussió esta servida, i tal 
vegada estem entrant en el àmbit moral: tenim que lluitat contra estos canvis? La perduda de 
biodiversitat es major que mai? ... En aquest curs pretenem discutir sobre estos temes amb 
una ment oberta, després de escoltar a experts que treballen en diferents àmbits lligats a la 
conservació de la biodiversitat. Esperem que aconseguim, al menys, obrir la ment a esta 
realitat que tenim damunt i que afectarà a la biodiversitat en els pròxims anys.   

PROGRAMA: 

DIJOUS 15 DE JULIOL 

9-10.30h. Molt més que canvi climàtic: motors del canvi global. Emilio Barba Campos. 
Departament de Microbiologia i Ecologia. Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia 
Evolutiva. Universitat de València 

10.45-12.15h. Conservació d'espècies críptiques: els efectes del canvi global en els rats 
penades. Juan Salvador Monrós González. Departament de Microbiologia i Ecologia. Institut 
Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva. Universitat de València 

12.30-14h. Canvi i conservació: com bregar entre antagonistes tan necessaris. Juan Jiménez 
Pérez. Servei de Biodiversitat. Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge. 
Generalitat Valenciana. 

DIVENDRES 16 DE JULIOL 

9-10.30h. Invasions biològiques i canvi global. Francesc Mesquita Joanes. Departament de 
Microbiologia i Ecologia. Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva. Universitat 
de València 

10.45-12.15h. Una aproximació a la història natural de l'ós bru en la península Ibèrica: una 
canviant relació entre l'home i l'ós. Victor M. Vázquez.  Membre Numerari del Real Instituto 
de Estudios Asturianos. (INTERVENCIÓ EN LÍNIA) 

12.30-14h. Interacciones entre humans y cocodrils en Costa Rica en un context de canvio 
global: un conflicte latent. Ivan Sandoval Hernández Escuela de Ciencias Biológicas, 
Universidad Nacional de Costa Rica (INTERVENCIÓ EN LÍNIA) 



CURS 15. ART I CREATIVITAT PER A LES CIUTATS EN CANVI. ÉS HORA DE 
LA CULTURA? 

Dijous 15 i divendres 16 de juliol de 2021 

De 9.30 A 20H 

8 hores 

COORDINA: Pau Rausell Köster. Departament d’Economia Aplicada. Universitat de València 

RESUM: L'efecte de la crisi pandèmica ha estat devastador per a les activitats culturals i 
creatives. Malgrat això, cal reconèixer que la UE ha reaccionat amb notable celeritat i planteja 
una estratègia inèdita que al nostre parer va una mica més enllà de la simple reacció als efectes 
immediats de la catàstrofe sanitària. El programa Next Generation EU, és veritablement, “una 
nova generació de polítiques per a una nova UE”. I aquesta política inclou als sectors culturals 
i creatius com a part de les activitats productives protagonistes del procés de recuperació 
També la iniciativa New European Bauhaus confia en la cultura i la creativitat com a agents de 
canvi i transformació. És per tant el moment de plantejar, amb una mica més de profunditat 
quin paper pot jugar l'art i la creativitat en la recuperació de les ciutats. Des d'aquesta 
perspectiva es plantegen abordatges més teòrics sobre el paper de la cultura a la ciutat 
atenent diferents tipus de ciutats, incloent a la mena de ciutats mitjanes no metropolitanes 
com Gandia, al mateix temps que es fixarà l'atenció sobre projectes recents i concrets que 
proposen diferents tipus d'encaix entre cultura, creativitat i desenvolupament local 

PROGRAMA:  

DIJOUS 15 DE JULIOL 

16-17h. La ciutat cultural. Redefinint el paper de la cultura en el desenvolupament urbà. Pau 
Rausell, Departament d’Economia Aplicada. Universitat de València. 

17–18.30h. Cultura i desenvolupament a les ciutats mitjanes. Ana Isabel Escalona, 
Departament de Geografia i Ordenació Urbana. Universitat de Saragossa.  

18.30-20h. Cultura i sostenibilitat: una oportunitat per al desenvolupament rural. Raül 
Abeledo. Departament d'Economia Aplicada. Universitat de València. 

DIVENDRES 16 DE JULIOL 

9.30–10.30h. L’Alqueria del Pi d'Alfafar. Estratègia per al desenvolupament local. Tony 
Murphy, Culturalink SL 

10.30–11.30h. La ciutat de l'artista faller de València. Proposta per a la relectura dels 
districtes culturals. Chema Segòvia. Urbanista, coordinador de l'àrea de 
societat/cultura/ciutat en Culturalink. 

11.30–12.30h. L'experiència de Covent Carmen a València. Cultura i dinamització urbana. 
Juanma Sánchez, Director General de Calma Ventures. Departament de Comercialització i 
Recerca de Mercats. Universitat de València. 

12.30-13.30h. Reactius culturals. Antonio Martínez López. Vicepresident PerformArt. Gestor 
Cultural 

COL.LABORA: CULTURALINK 



CURS 16. HUMANISME, PREVENCIÓ SOCIAL I DRETS DE CONVIVÈNCIA DE 
LA DIVERSITAT 

Divendres 16 de juliol de 2021 

De 9 A 20H 

9 hores 

COORDINA:  Domingo Pujante. Departament de Filologia Francesa. Universitat de València. 

PROGRAMA: 

9-9.30h. Obertura de la jornada 

9.:30-11h. Prevenció, Diversitats i Drets de Convivència. A Edelia Villarroya. Directora Màster 
de Migracions, Universitat de València i Francois Rolle, Cònsol de l'Assemblea Francesa a 
l'estranger per la Circumscripció de Madrid 

11-12.15h. Prevenció d'Emergències, Diversitat i Drets. Ernest Gómez Andújar, Agent de 
policia LGTBIQ+; Tomàs Fernández, Oficina Nacional de la lluita contra els delictes d’odi,  Marc 
Cuesta. Consultor Jurídic en matèria de convivència de l’Ajuntament de Gandia i Ana de 
Monleón, Departament de Filologia Francesa de la Universitat de València.  

12.15-13.30h. Diversitat i Dret Anti-Discriminatori. Manuel Ocaña Alemany, Unió de 
Comandaments de la Comunitat Valenciana; Diego Morente, Agent Unitat de delictes 
odio/discriminació del Ajuntament de la Vall d’Uxo/LGBIPOL Vall i Ana de Nicolás, Agent de 
Seguretat Privada a Barcelona. Colors Sitges Link; Ahmed Haderbache Grup d’investigació 
HYBRIDA (UV) 

13.30- 14.30h. Educació, Prevenció, Diversitat i Valors. Mari Pau Garcia Cupertino. Federació 
Serveis Públics UGT-PV 

17–18h. Diversitat, Humanisme i Educació en Drets de Convivència. Vicent Bataller, Sexòlegs 
Sense Fronteres; Adrián Campos, comunicador i escriptor  i representants del col·lectiu 
LGTBIQ+ de la Safor-Valldigna. 

18–19h. Societat, Diversitat i Drets de Convivència. Josep Montesinos Degà Facultat de 
Geografia i Història de la Universitat de València; Juana Navarro, Regidora d'Igualtat i 
Diversitat de l'Ajuntament de Gandia; María Jesús Lopez. Regidora Turisme de Ajuntament 
d’Hellin i Emilio Martí, Director de Cinema -Escena i Arterapeuta; Ferran Barbera, Regidor de 
l´ajuntament de Guadassuar. 

19–20h. Diversitat Institucional, Prevenció i pluralitat. Ernest Gomez Andujar, Associació 
Gent&Pol, Associació de Policies LGTBI i Nahuel González, Concejal de Cultura i Memòria 
democràtica de l’Ajuntament de Gandia.  

 

 

 

PATROCINA: GENT&POL 



CURS 17. TURISME, PANDÈMIES I CANVI CLIMÀTIC. CONFLICTES I REPETES 
Divendres 16 de juliol de 2021 

De 9 A 14H 

5 hores 

COORDINA: Aurora Pedro Bueno. Departament d’Economia Aplicada. Directora de la Càtedra 
de Nova Transició Verda en Turisme. Universitat de València  

RESUM: El curs te com a objectiu revisar els reptes i conflictes que es plantegen al voltant del 
turisme davant el canvi climàtic i les pandèmies, especialment la del covid-19 que ha paralitzat 
la vida social i econòmica de la majoria de països. Les conseqüències econòmiques han sigut 
protagonistes destacades als últims mesos. Però no podem oblidar les dimensions socio-
culturals, mediambientals i polítiques o de governança d’aquesta activitat. A mes, la posada 
en marxa de mesures ja implicades en la lluita contra el canvi climàtic ens farà reflexionar 
sobre les oportunitats i els límits del turisme. Especial atenció rebran els espais urbans on la 
intensificació del turisme a les últimes dècades fa sorgir conflictes importants per als residents. 
Però no podem oblidar qüestions com el rol que pot tenir als territoris despoblats, la sobre-
explotació dels recursos i espais, etc., al pensar en el futur de l’activitat. Cal, també, introduir 
l’anàlisi des d’una perspectiva de gènere en un sector on la dona te condicions molt 
complicades per poder parlar d’igualtat. Si fins ara podem afirmar que el turisme ha tingut una 
evolució semblant a les formes d’una societat de consum massiu, barat i d’obsolescències 
programades, les noves restriccions mediambientals podrien condicionar notablement 
l’evolució futura d’aquesta activitat. El repte mes important serà, per tant, com poder 
continuar gaudint del turisme en un context econòmic, mediambiental i socio-cultural que 
està incorporant noves restriccions. 

PROGRAMA:  

- 9- 9.30h. Presentació del curs: “Conflictes i reptes del Turisme en un futur pròxim”.  
Aurora Pedro. Departament d’Economia Aplicada. Directora de la Càtedra de Nova 
Transició Verda en Turisme. Universitat de València 

- 9.30 – 10.15 Previsions post-covid de l’Organització Mundial del Turisme. Omar 
Valdez, Director executiu de la UNWTO Academy. Organització Mundial del Turime 
(INTERVENCIÓ EN LÍNIA) 

- 10.15- 11.15h. Espai/temps compartit: noves formes de repensar el turisme. Jaume 
Mata, Cap d’Àrea Sostenibilitat Turística Fundació Visit Valencia 

- 11.45-12.45h. La identidad de los destinos en la estrategia de la reactivación a través 
del turismo cultural y creativo y la sostenibilidad. Jordi Tresseras. Director del 
Laboratorio de Patrimonio y Turismo Cultura. Universitat de Barcelona. President 
ICOMOS (INTERVENCIÓ EN LÍNIA) 

- 12.45-13.45h. Turisme urbà i dret a l'hàbitat: transició verda, feminismes i justícia 
social. Adoración Guamán i Alberto Rubio Directora General de  Coordinació 
Acadèmica i  Director General de Rehabilitació Vicepresidència Segona Generalitat 
Valenciana 

COL.LABORA: CÀTEDRA DE  NOVA TRANSICIÓ VERDA. UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 



CURS 18. ANÀLISI DE LA GESTIÓ CULTURAL EN TEMPS DE PANDÈMIA 

Dijous 15 i divendres 16 de juliol de 2021 

De 17 a 21H i de 9.30 a 15H 

5 hores 

COORDINA: Ana Bonmatí i Norberto Piqueras. Servei de Cultura Universitària-Vicerectorat de 
Cultura i Esport. Universitat de València. 

RESUM: 

La pandèmia provocada per la covid-19 ha suposat canvis en els diferents nivells de la gestió 
cultural, la producció, continguts, comunicació i relació amb els públics ha derivat cap a una 
modalitat en línia mediatitzada i condicionada per les noves tecnologies.  

La reflexió que precedeix a aquests processos, les noves temàtiques relacionades amb la 
pandèmia i la derivació cap a plataformes noves de comunicació s'analitzaran en aquest curs 
que ofereix el Vicerectorat de Cultura i Esport a través dels tècnics de gestió cultural i 
Responsables d'Aules del Servei de Cultura Universitària i de les seues respectives 
programacions. 

PROGRAMA: 

DIJOUS 15 DE JULIOL  

17 -17.45h. El Servei de Cultura Universitària. Adela Cortijo. Directora del Servei de Cultura 
Universitària 

17.45-18.45h. Programar en pandèmia, reptes de la gestió cultural. Ana Bonmatí. Directora 
de Gestió Cultural. Servei de Cultura Universitària 

19-20h. Tancaments, ajustos, altres formats i noves idees: exposicions en pandèmia. 
Norberto Piqueras. Responsable Àrea Exposicions. Servei de Cultura Universitària 

20-21h. Extensió Universiària i Nau Gran en temps de pandèmia. Salvador Bahillo, Tècnic de 
Gestió Cultural. Servei de Cultura Universitària.  

DIVENDRES 16 DE JULIOL 

9.30-11h. Avaluant des del Confinament: l'activitat de l'Observatori Cultural en temps de la 
Covid-19. Raúl Abeledo, Responsable Observatori Cultural, i Irene Libèria, tècnica de 
l'Observatori. 

11-12h. Aula d'Arts Escèniques en temps de pandèmia. Laura Monrós. Responsable Aula Arts 
Escèniques UV 

12.30-14h. Cinema i pandèmia. Àurea Ortiz, responsable Aula Cinema UV, i Sara Mansanet, 
tècnica de l'Aula de Cinema. 

14-15h. L’Aula de Còmic en temps de pandèmia. Álvaro Pons, Responsable de l’Aula del Còmic 
UV 



CURS 19. LA GESTIÓ DE LES EMERGÈNCIES HUMANITÀRIES I DELS 
CONFLICTES ARMATS EN TEMPS DE COVID19: IMPACTES I REPTES 
DAVANT LA PROTECCIÓ DELS COL.LECTIUS MÉS VULNERABLES 

Divendres 16 de juliol de 2021 

De 9 a 19.30H 

10 hores 

COORDINA: Raquel Vanyó. Departament de Dret Internacional. Institut de Drets Humans. 
Universitat de València. 

RESUM: 

Aquest curs té per finalitat principal reflexionar sobre la gestió de les emergències 
humanitàries i dels conflictes armats en temps de COVID-19, mitjançant l’anàlisi dels diferents 
impactes però també dels reptes que presenta la protecció dels col·lectius més vulnerables 
en entorns fràgils i volàtils d’intervenció.  

A estos efectes, el curs té un marcat caràcter teòrico-pràctic, doncs combina les aportacions 
acadèmiques per part de professors de reconeguda competència en l’àmbit del Dret 
Internacional, les relacions internacionals i els drets humans, sense oblidar tampoc a la 
societat civil i a totes aquelles persones que, des de l’àmbit de la cooperació al 
desenvolupament, les entitats i les organitzacions humanitàries, treballen dia a dia sobre el 
terreny per salvar vides.  

La combinació d’ambdues perspectives resulta fonamental per fer-ne balanç en un any 
especialment cruent, identificar-ne els principals entrebancs i afrontar amb garanties els nous 
desafiaments que depara el futur immediat. Per això, al llarg del mateix, s’analitzarà la 
reforma de la cooperació espanyola i la seua estratègia de lluita contra la covid; es mesurarà 
l’impacte de gènere que els conflictes armats tenen sobre la salut sexual i reproductiva de les 
dones i xiquetes, una de les esferes més desconegudes; s’abordaran des de diferents 
perspectives els impactes ecològics que presenta el canvi climàtic i algunes de les seues 
principals conseqüències, com els desplaçaments forçats ambientals i els entrebancs als 
primers litigis climàtics; es posarà el focus sobre la protecció de les persones defensores de 
drets humans i de les defensores del territori i de la vida; es seguiran de prop les activitats i 
operacions de rescats en el mediterrani, una de les zones més sensibles a la pressió 
migratòria, sense oblidar-se tampoc de la protecció dels refugiats i la garantia del dret d’asil; 
finalment, s’assenyalaran els impactes que té la indústria armamentista en la cronificació dels 
conflictes i de les crisis, així com la complicitat de les empreses i la banca en aquest lucratiu 
negoci.  

PROGRAMA: 

9-10h. La cooperació al desenvolupament en la lluita contra la covid i la reforma la 
cooperació espanyola. Miriam Ciscar Blat.  Cap del departamento de cooperación sectorial del 
MAE-AECID (castellà) 

10-11h. Drets en matèria de salut sexual i reproductiva en situacions de crisis. Dorothy 
Estrada Tanck. Membre del Grup de Treball de l'ONU sobre Discriminació contra Dones i 
xiquetes (castellà) (INTERVENCIÓ EN LÍNIA) 



 

11.30-12.15h. Desplaçaments induïts per desastres i pels impactes del canvi climàtic: 
realitats i mites. Beatriz Felipe. Investigadora de CICrA Justicia Ambiental i Investigadora 
Associada al CEDAT-URV (castellà) (INTERVENCIÓ EN LÍNIA) 

12.15-13h. El litigi climàtic de l’Amazona colombiana: la ineficàcia pràctica de les ordres 
judicials a causa del postconflicte y la covid. José Elías Esteve Moltó. Departament de Dret 
Internacional Públic i Membre de l’Institut de Drets Humans. Universitat de València (valencià) 

13-14h. Defensors de la vida, la terra i els territoris. Susana Borràs Pentinat.  Departament de 
Dret Internacional Públic i RRII. Membre del Centre d’Estudis de Dret Ambiental (CEDAT). 
Universitat Rovira i Virgili (valencià) 

16h-17.30h. Taula rodona: reptes de l’assistència humanitària. Mila Font. Delegada de 
Médicos Sin Fronteras en la Comunitat Valenciana, Catalunya, Balears y Regió de Murcia; 
Jaume Durà, Responsable de l’equip jurídic i d’incidència política de la Comissió Espanyola 
d’Ajuda al Refugiat País Valencià (CEAR-PV) i Mike Gonzàlez, Open Briefing (valencià-castellà) 

18-19.30h. Taula rodona: El cicle econòmic militar i la perpetuació dels conflictes armats. 
Quines alternatives hi ha?. David Montesinos, membre del Centre Delàs d’Estudis per la Pau; 
Edgard Vega, membre del Centre Delàs d’Estudis per la Pau i Maria Fraile, tècnica de la 
Campanya Banca Armada. (valencià-castellà) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CURS 20. CLAUS DE LA COMUNICACIÓ NO SEXISTA PER AL NOU 
MIL.LENNI 

Dimarts 13 de juliol de 2021 

De 12 a 19h 

5 hores 

COORDINA: Unitat d’Igualtat. Universitat de València. 

RESUM: 

Abordar la importància del llenguatge en els mitjans de comunicació i com aquest pot influir 
positiva o negativament en la societat que ens envolta en matèria d'igualtat entre homes i 
dones i contra la violència masclista. 

 

PROGRAMA: 

12-13.30h. Quan el missatger posa pals a la roda de la igualtat. Nuria Coronado. Periodista, 
Autora de Mujeres de Frente, Hombres por la Igualdad, Comunicar en Igualdad i 
documentalista de Amelia, historia de una lucha 

16-17.30h. Transcendència i innovació en l’ensenyament de la perspectiva de gènere als 
estudis de comunicació. Lola Bañón. Periodista. Departament de Teoria dels Llenguatges. 
Universitat de València 

17.30-19h.  El discurs dels mitjans per a perpetuar el patriarcat. Trencar la complicitat per a 
aconseguir la igualtat.  Remei Castelló. Periodista UV i autora del “Manual d´estil per al 
tractament de la violència masclista i el llenguatge inclusiu en els mitjans de comunicació” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COL.LABORA: UNITAT D’IGUALTAT. UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

 



 

 CURS 21. PROPOSTES DE CANVI EN ECONOMIA DES DE LA PERSPECTIVA 
DE GÈNERE: L’ECONOMIA FEMINISTA 

Dimecres 14 i dijous 15 de juliol de 2021 

De 12 a 19H 

5 hores 

COORDINA: Unitat d'Igualtat. Universitat de València. 

 

RESUM: 

Aquest curs pretén analitzar les propostes de l'economia feminista com una posició crítica 
enfront del corrent dominant: l'economia de les cures, ... 

 

PROGRAMA: 

DIMECRES 14 DE JULIOL 

12-13.30h. Propostes i alternatives econòmiques. Generant igualtat des de l'economia 
feminista. Carmen Castro García. Doctora en Economia; professora associada de la UV i 
integrant de la Càtedra d'Economia Feminista. Assesora de polítiques públiques per la Igualtat 
i activista feminista. SinGENEROdeDUDAS.com (INTERVENCIÓ EN LÍNIA) 

16-17.30h. Permisos parentals i educació de 0 a 3 anys. Cristina Castellanos. Doctora en 
Economia, Màster en Estudis Feministes. (INTERVENCIÓ EN LÍNIA) 

 

DIJOUS 15 DE JULIOL 

17.30-19h. Anotacions per a un programa econòmic feminista. María Pazos. Matemàtica, i 
activista feminista. Integrant de l'Associació Internacional d'Economia Feminista (IAFFE) i 
promotora de la Plataforma pels Permisos Iguals i Intransferibles de Naixement i Adopció 
(PPiiNA) 

 

 

 

 

 

 

 

COL.LABORA: UNITAT D’IGUALTAT. UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 



TALLER UN JARDÍ HORT ECOFEMINISTA: PENSAMENT I CREACIÓ 
COL.LABORATIVA 

Dimecres 14  de juliol de 2021 

De 12 a 20H  

6 hores 

COORDINA: Verónica Perales. Departament de Belles Arts. Universidad de Murcia. Artista 
híper-mèdia. 

 

RESUM: 

El ecofeminisme no és un simple feminisme ambiental que proposi un ús més racional dels 
recursos naturals. Aquest és un propòsit essencial, però el ecofeminisme és molt més. Es tracta 
d'una nova visió de la naturalesa i una redefinició de l'ésser humà en clau feminista per a 
avançar cap a un futur de pau i igualtat. 

Partint del concepte de “Jardí-Hort” que introdueix Alicia Puleo en el llibre Claves 
Ecofeministas (2019), posarem en pràctica el nostre potencial artístic per a planificar i 
dissenyar un jardí-hort ideal. Perfilarem –en una gràfica–, aquesta projecció i ordenació de la 
terra (i dels éssers vius que l'habitem) que situa les nostres necessitats i desitjos de vida digna 
en el centre. Reflectirem en aquest pla el que sembrarem, en funció del que “volem 
recol·lectar”. Aquesta creació col·laboraria opera a manera de metàfora; podem sembrar 
“lectures” si volem recollir coneixement, o “sembrar autocures” perquè floreixi l'autoestima; 
res limita la nostra imaginació ni el delit del nostre jardí. Durant el procés dialogarem sobre 
els elements visuals i textuals de la gràfica, els seus significats i connotacions.  

El resultat mostrarà la síntesi d'idees i proposicions (feministes i ecologistes) que sorgiran 
en el taller disposats com a poesia visual. 

 

PROGRAMA: 

12-13h. Claus ecofeministes. Alicia Puleo. Filòsofa feminista. Departament de Filosofia. 
Universidad de Valladolid 
 
13.30-14.30h. Presentació del Jardí-Hort. . Verónica Perales. Departament de Belles Arts. 
Universidad de Murcia. Artista híper-mèdia. 
 
17-20h. Desenvolupament col.laboratiu d’un Jardí-Hort. Verónica Perales.  Departament de 
Belles Arts. Universidad de Murcia. Artista híper-mèdia. 

 

 

COL.LABORA: UNITAT D’IGUALTAT. UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 


