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PRESENTACIÓ
La Universitat de València presenta la sisena edició de la 
Universitat de Primavera d'Alzira (UPA), fruit de l'estreta 
col·laboració entre la Universitat de València, l’Ajuntament 
d’Alzira, la Diputació de València i Caixa Popular.

Aquesta edició està dedicada a abordar la problemàtica del canvi 
global i el seu impacte sobre la biodiversitat a la Comunitat 
Valenciana. L'enorme atenció mediàtica dedicada al canvi climàtic 
oculta a l'opinió pública altres factors com la fragmentació i 
destrucció d'hàbitats, la contaminació de l'aire, els sòls i les aigües, 
la sobreexplotació d'espècies, o la introducció d'espècies 
exòtiques, que suposen una amenaça potser més immediata per a 
les espècies i els ecosistemes. Per a explicar tots aquests factors 
d'amenaça de manera general, i posar de manifest el seu impacte 
en la flora, fauna i ecosistemes del nostre territori, hi comptarem 
amb la participació d'experts de la Universitat de València i 
personal tècnic de la Generalitat Valenciana. El programa inclou 6 
conferències, en les quals es tractaran moltes de les amenaces per 
als espais protegits valencians en general, i per a alguns exemples 
representatius d'organismes: mamífers marins, rapaços, 
papallones, líquens, i flora rara, endèmica i amenaçada. Les 
conferències estan dirigides a docents, professionals, estudiants i 
ciutadania en general, per la qual cosa tindran un enfocament 
divulgatiu, a l'una que rigorós.

La Universitat de València, fidel al seu compromís amb el territori i 
la societat valenciana, impulsa aquesta nova acció acadèmica, 
lligada a la formació, la investigació, i la transferència del 
coneixement.

PROGRAMA

23 D'ABRIL
09:00 - 09:30 h. INAUGURACIÓ

Diego E. Gómez García 
Alcalde d'Alzira

Jorge Hermosilla Pla
Vicerector de Projecció Territorial i Societat (UV)

Emilio Barba Campos
Coordinador de la Universitat de Primavera d’Alzira

Representant de la Diputació de València
Inmaculada Miravalles Alberola 
Directora de l’oficina de Caixa Popular a Alzira

9:30 - 10:30 h. CONFERÈNCIA:
Impactes del canvi global sobre els espais 
protegits de la Comunitat Valenciana
Felicidad Cuesta Peiró
Servei de Gestió d’Espais Naturals Protegits (GVA)

10:30 - 11:30 h. CONFERÈNCIA: Estatus i conservació
de la flora valenciana rara, endèmica o amenaçada
Emilio Laguna Lumbreras 
Servei de Vida Silvestre – CIEF (GVA)

PAUSA
12:00 - 13:00 h. CONFERÈNCIA: La conservació 

dels mamífers marins del Mediterrani
Juan Antonio Raga Esteve
Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva (UV)

13:00 - 14:00 h. CONFERÈNCIA: Conservació 
de grans àguiles al territori valencià: 
el gran germà animal
Pascual López López
Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva (UV)

PAUSA
15:30 – 16:30 h. CONFERÈNCIA: La papallona
     apol·lo a la Comunitat Valenciana: experiències 
     al límit de l’extinció

Joaquín Baixeras Almela
Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva (UV)

16:30	–	17:30	h.	CONFERÈNCIA:	Els líquens, 
grans conqueridors de mitjans extrems que 
sucumbeixen als canvis ambientals
Eva Barreno Rodríguez
Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva (UV)

17:30 – 18:00 h. CLOENDA
Emilio Barba Campos
Coordinador de la Universitat de Primavera d’Alzira
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