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18, 19 I 20 FEBRER 2019

DILLUNS 18
Matí

10.30

Vesprada
Presentació i inauguració

Rosa Puchades Pla.

Vicerectora de Responsabilitat Social i Cooperació de la Universitat
Politècnica de València (UPV).

Juan Llopis Taverner.

Vicerector de Relacions Internacionals de la Universitat d'Alacant (UA).

16.00

Taula redona. Construint el canvi social.
Experiències transformadores en la transició a la
sostenibilitat

Experiències concretes de caràcter local que estan contribuint a
transformar la realitat des d'una perspectiva de transició a la
sostenibilitat.

DIMARTS 19

DIMECRES 20

Matí

Matí

9.00 - 13.30

Tallers simultanis

Taller I. Energia assequible i no contaminant. Càlcul de la
petjada de carboni.
Taller II. Ciutats i ciutadania compromesos per la
sostenibilitat.

Vicerector de Relacions Internacionals de la Universidad Miguel
Hernández (UMH).

Combinarem una triple mirada sobre la qüestió amb una presència
equilibrada entre acadèmics, tècnics i activistes. Abordarem tres
àmbits concrets amb els següents participants:

Taller III. Estalvi energètic i consum responsable en el àmbit
domèstic.

Antonia Moreno Ruiz.

Iván Cuesta.

11.00 - 11.30

Vicent Micol Molina.

Directora general de Cooperació i Solidaritat de la Generalitat
Valenciana.

11.00

Diàleg 1. Canvi Climàtic i transició energètica.
De camí a l'Objectiu 13

En què consisteix la transició energètica i quines són les motivacions
que apunten cap a ella? Implicacions amb l’ODS 13 i amb altres ODS,
la futura Llei de canvi climàtic i transició energètica, contradiccions,
problemes i reptes en els que es troba el procés.

José Luis Albelda Raga.

Director del Diploma d'Especialització en Sostenibilitat, Ètica Ecològica
i Educació Ambiental de la UPV.

Juan Ángel Saiz Jimenez.

Departament d'Enginyeria Elèctrica de la UPV.

Modera: Antonio Escarré Esteve.
Professor d’Ecologia jubilat de la UA.

Àmbit de l'energia.
Investigador en transició energètica i activista de València Solar.

Lidia García.
Àmbit agroalimentari.
Professora del Departament d'Economia i Ciències Socials de la UPV.

Belén Calahorro.
Àmbit de la mobilitat.
Coordinadora de l’Agència de la Bici de l’Ajuntament de València.

Modera: Jordi Peris Blanes.

Departament de Projectes d’Enginyeria de la UPV.

12.30 Monta els teus objectius. Taller participatiu per
a tots els participants i obert al públic en general
Vesprada

16.00

Taula redona: Transició energètica, crisi social i
ecofeminismes

En l'últim segle hem assistit a un canvi profund de la societat i de la
participació de la dona, per aquest motiu s'aborda en aquest taula el
paper de la dona en el canvi social.

Alba del Campo.
Àmbit de l'energia.
Activista pel dret a l'energia. Coordinadora de la taula de transició
energètica Cadis.

12.15

Pilar Vega.

Plantejar nous models territorials i necessitats urbanes, implicacions
amb l’ODS 11 i amb altres ODS, contradiccions, problemes i reptes del
territori urbà.

Ruth Escribano.

Diàleg 2. Model territorial i canvi social. De camí
a l'Objectiu 11

Josep Ernest Garcia i Garcia.

Departament de sociologia i antropologia social. Universitat de
València (UV).

Antonio Serrano Rodríguez.

President de Fundicot, Associació Interprofessional d'Ordenació del
Territori.

Modera: Raquel Agost-Felip.

Institut de Desenvolupament Local. Universitat Jaume I (UJI).

Pausa - Cafè.

Àmbit del desenvolupament urbà.
Màster en Dinàmiques Territorials i Desenvolupament.
Àmbit dels ecofeminismes.
Universitat de les Illes Balears.

Modera: Victoria Pellicer Sifres.
Institut INGENIO de la UPV.

18.00

TeatrODS.

A càrrec de ILEWASI.

10.00 Dinàmica FISH BOWL. La vida en comunitats
sostenibles, reptes i conclusions

A través d'una dinàmica participativa i al voltant de la pregunta “Quin
paper ha de jugar l'administració pública i la ciutadania en el model
territorial, energètic i social que hem de construir?”, compartirem
postures i reﬂexions amb l'objectiu d'establir les conclusions, reptes i
aprenentatges de la Universitat d’Hivern.

Dinamitza: Sergio Pérez Medina.

Centre de Cooperació al Desenvolupament de la UPV.

Introdueixen el debat: Carola Calabuig i Jordi Peris.

Professors del Màster de Cooperació al Desenvolupament de la UPV.

11.00 Conferència de clausura. Cap al canvi social.

Una mirada des del prisma de la sostenibilitat de la vida
Yayo Herrero.

Antropòloga, enginyera, professora i activista ecofeminista.

12.30 Clausura de la Universitat d’Hivern.
Francisco José Mora.
Rector de la UPV.

Carlos Padilla Carmona.

Vicerector d'Internacionalització i Cooperació de la UV.

Carlos Padilla Carmona.

Vicerector d'Internacionalització i Cooperació de la UJI.

