XXIII FÒRUM JOAN LLUIS VIVES – Programa a la UPV
Data de celebració: dijous 12 de febrer, a la UPV, de 10 a 14h
Lloc: Sala de Graus de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agronòmica i del Medi
Natural de la UPV – Campus de Vera - Edifici 3P (punxeu ací per al mapa) – Camí de Vera s/n

Temàtica: Objectiu de desenvolupament del mil·lenni núm. 7 – Garantir la sostenibilitat
del medi ambient
Abordar el concepte de sostenibilitat en el marc de l’Agenda Post 2015 i els objectius de
desenvolupament sostenible i quin ha d’ésser el paper de la universitat en promoure aquest
desenvolupament.
L’objectiu és generar un debat obert i participatiu, que done veu als diferents actors, per tal
d’analitzar quin pot ser el camí de la universitat en contribuir a un desenvolupament sostenible.
Inauguració: 10.00 h
- Sra. Rosa Puchades Pla – Vicerectora de Responsabilitat Social i Cooperació UPV
- Il·lm. Sr. Cristóbal Grau Muñoz – Regidor Delegat de Joventut i Esports – Ajuntament de
València
Taula rodona: de 10.15 a 12.00 h– El paper de la sostenibilitat en els objectius de
desenvolupament sostenible
- Carolina Mayeur - Cap d’Àrea de seguretat alimentària, canvi climàtic i medi ambient Secretaria General de Cooperació Internacional del MAEC: analitzar la posició espanyola
respecte a la sostenibilitat en l’Agenda Post 2015
- Moisés Hidalgo Moratal – Universitat d’Alacant: analitzar la sostenibilitat des de
l’acadèmia.
- Ignacio Martínez - Plataforma 2015 y más: visió des de les ONGD de la sostenibilitat i
anàlisi del paper de la ciutadania en l’Agenda Post 2015.
- Juan Clemente Abad i César Pérez - Plataforma per la Sobirania Alimentària: visió local de
la sostenibilitat i anàlisi pràctica de com està implementada a la Comunitat Valenciana.
Modera: Carola Calabuig Tormo – Dep. de Projectes d’Enginyeria UPV
Taller: de 12.00 a 14.00 h – Repensar la sostenibilitat des de la societat civil
L’objectiu del taller és que les persones assistents, els ponents de la taula rodona, les entitats
organitzadores (CCD, Unitat Medi Ambient), les institucions invitades (Màster de Cooperació
UPV, ESF, CERAI, CTC, CVONGD, etc.) així com d’altres institucions que puguen resultar
interessants (grups de consum, agricultors agroecològics, etc.) treballen de manera participativa i
dinàmica sobre com implementar els objectius de desenvolupament sostenible a la universitat,
construïsquen el concepte de sostenibilitat i analitzen com ens veuen a la universitat els diferents
actors en aquest procés.

Per al taller es faran 3 grups. Cada grup tindrà un dinamitzador i un relator.
Dinamitzadors: Guillermo Palau Salvador (Dep. Enginyeria Rural i Agroalimentària); Dionisio
Ortiz Miranda (Dep. d’Economia i Ciències Socials) i Carola Calabuig Tormo (Dep. de Projectes
d’Enginyeria)

