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18 – 19h
• El territori valencià: estat de la qüestió,  per Maria    
Diago. Llicenciada en Ciències biológiques. Consultora ambiental
en matèria de desenvolupament sostenible i experta en estudis
sobre el territori.
19’15 – 20h
• La nova cultura de l’aigua i la defensa del Xúquer, per

Francesc La Roca, professor d’economia aplicada de la
Universitat de València. Professor Jean Monnet de política
ambiental europea, i soci fundador de la Fundació “Nova
Cultura de l’aigua”.

20 – 21 h
• Projecte Rius, unes experiències per Sales Tomàs Pons,

Directora-Gerent de la Fundació Limné.
• A favor del territori: experiència ciutadana de Parcent, per

Joan Carles Poquet.Regidor d’urbanisme de Parcent, ex
portaveu de l’Associació de Veins Parcent.

Presenta i modera: Paco Sanz, membre de Xúquer Viu.

5 de maig

18 - 19 h
• El medi ambient dels espais rurals, per Ricardo Almenar.

Doctor en Ciències Biológiques. Professor visitant de les
Càtedres Unesco i Mediterrànea. Ha publicat, entre altres, La
situació del País Valencià 2007. Indicadors i tendències de
desenvolupament social i sostenibilitat medioambiental (COO).

19 - 19.15 h
• L’horta valenciana al segle XXI, per Vicent Sales, enginyer

agrícola i Llicenciat en geografia. Agricultor de professió i
professor de la UV.

19.30 - 20.15 h
•La gestió forestal. Habits forestals i criteris de gestió

sostenibles, per Antoni Marzo. Tècnic del Banc de Llavors
Forestals de la G.V. de la xarxa GENMEDA, de centres de
conservació de recursos genètics de flora mediterrània.

20.15 - 20.30 h
• Experiència: Custòdia del territori i Ecomuseu “Vernissa viu”

per  Rebeca Pascual i Xavier  Ródenas, membres de “Vernissa
Viu” i coordinador de l’Ecomuseu.

6 de maig

18 - 19.15 h
• El canvi climàtic des del territori valencià, per Mª Josep Picó.

Llicenciada en Ciències de la Informació, Master de Gestió i
Assessorament en Medi Ambient,  Premi de Periodisme
Ambiental 2005, autora del llibre “El canvi climàtic a casa
nostra” (Bromera).

19.30 – 20.30 h
• La crisi económica  i ambiental com a part de la crisi global

i com fer-li front per Jaume Carrascosa. Llicenciat en
Químiques. Doctor en Didàctica de les Ciències. Professor a
la Universitat de València.  Autor de llibres de text i de diversos
treballs sobre Didàctica de les Ciències.

Presenta i modera: Natxo Serra. Membre WWF/Adena València.

7 de maig

9 - 14 h
• Itinerari : Una conca hidrogràfica. Guiat per Enric Amer

(Itinerari per una xicoteta "conca interna" valenciana on es
visualitza molt bé el cicle real de l'aigua en els seus aspectes
naturals i antròpics).

1. Font de Quart (relació entre el riu Palància i les fonts i ullals)

2. Els camins virtuals i reals de l'aigua (força hidràulica,
agricultura, usos ciutadans de la societat agrària, els horts
tancats, horts urbans, abeuradors, llavadors,  agricultura
tradicional i actual, noves funcions per a l'aigua repartida
pel territori) tenint com exemple Quartell.

3. Ullals de les terres de dos saons o marjaleríes. El cas de
Marjaletes i Camí escorredors entre Benavites i Almenara.

4. Les albuferes litorals i ambients associats. El cas dels
Estanys d'Almenara. Una visió integral (geologia, hidrologia,
paleontologia, recorregut històric, la domesticació de les
marjals). Decadència i renaixement. Noves perspectives.

8 de maig

• Experiència: Protecció privada del territori: FUNDEM, per
Enrique Montoliu. President de FUNDEM, fundació per a la
defensa del territori i conservació de les especies de flora i
fauna, mediterrànies.

Presenta i modera: Carles Arnal. Membre Comissió Forestal Agró.

20.30 - 20.45 h


