NOTA DE PREMSA

El Castell d’Alaquàs acull una conferència sobre la crisi climàtica
Una visita guiada gratuïta al Castell d’Alaquàs tindrà lloc abans de la conferència
Alaquàs, 20 de febrer | El Castell d’Alaquàs acollirà el dijous 27 de febrer a les 19h la
conferència ‘Què fer davant de la crisi climàtica?’. Sera Huertas, Tècnic en Educació
Ambiental en el Centre d’Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana (CEACV),
abordarà els reptes que ens planteja el canvi climàtic i quines alternatives reals tenim al
nostre abast per a reduir el nostre impacte mediambiental. Una visita guiada gratuïta al
Castell d’Alaquàs tindrà lloc a les 18h, una hora abans de la conferència.
Amb aquesta conferència s’inaugura el ‘Curs per a la Conscienciació i la Transformació
social’, un cicle de quatre conferències que organitza la Cátedra Tierra Ciudadana de la
Universitat Politècnica de València, la Fundació Horta Sud i el Museu Comarcal de l’Horta Sud.
Quatre municipis de l’Horta Sud acolliran, entre els mesos de febrer i maig, aquest cicle de
conferències que servirà per a raonar i debatre sobre canvi climàtic, crisi energètica, el futur de
l’alimentació i la defensa dels Drets Humans en el marc de les corrents migratòries.
Les quatre conferències
Alaquàs - Castell d’Alaquàs, Dijous 27 de febrer (19.00h) | Què fer davant de la crisi
climàtica? Sera Huertas, Tècnic en Educació Ambiental en el Centre d’Educació Ambiental de
la Comunitat Valenciana (CEACV). Visita guiada al Castell d’Alaquàs a les 18.00h.
Quart de Poblet - Espai Jove de Creació, Dimecres 25 de març (19.00h) | Alternatives al
petroli, afrontem la crisi energètica. Antonio Turiel, Científic titular del CSIC en l’Institut de
Ciències de la Mar.
Paiporta - Museu de la Rajoleria, Dimecres 29 d’abril (19.00h) | Corrents migratòries i
Drets Humans. Rosario Polito, Vicepresidenta del Consell Municipal d’Immigració de València i
Portaveu de la Mesa d’Entitats de Solidaritat amb els Immigrants. Albert Mora, Professor del
Departament de Sociologia i Antropologia Social de la Universitat de València. Visita guiada al
Museu de la Rajoleria a les 18.00h.
Torrent - Museu Comarcal de l’Horta Sud, Dijous 28 de maig (19.00h) | El futur de
l’agricultura i l’alimentació. Lorena Tudela, Enginyera agrònoma. Transferència i Gestió de
Projectes i Innovació Agroalimentària (Centre d’Experiències Cajamar a Paiporta). Mª Dolores
Raigón, Enginyera agrònoma. Catedràtica de Química de la ETSIAMN (Universitat Politècnica
de València). Guillermo Palau, Enginyer agrònom. Professor Titular de la ETSIAMN (Universitat
Politècnica de València). Visita guiada al Museu Comarcal de l’Horta Sud a les 18.00h.

Inscripcions i Certificat d’assistència
El curs és gratuït. El programa complet i els formularis d'inscripció per a cadascuna de les
conferències estan disponibles en el següent enllaç: bit.ly/CursTransformacióSocial
Les persones que assistisquen a almenys tres de les quatre conferències que integren el
curs rebran un Certificat d’assistència expedit per la Cátedra Tierra Ciudadana de la
Universitat Politècnica de València.
Entitats col·laboradores
Cooperativa AeioLuz – Àgora Oberta – Ajuntament d’Alaquàs – Ajuntament de Paiporta –
Ajuntament de Quart de Poblet – Associació 14 d’Abril – Associació 9 d’Octubre – Caixa
Popular – Castell d’Alaquàs – Col·lectiu Soterranya – CSA La Llavor – Escola d’Adults de
Torrent – Escola de Cases – Federació de Cases de Joventut – Federació d’Instituts d’Estudis
del País Valencià – Institut d’Estudis Comarcals de l’Horta Sud – Museu de la Rajoleria de
Paiporta – Natura i Cultura – SETEM Comunitat Valenciana.

PER A MÉS INFORMACIÓ
Emilio Sancho Andrés
Telèfon: 961 553 227 | Adreça electrònica: comunicacio@fundaciohortasud.org
Web: fundaciohortasud.org

NOTA DE PRENSA

El Castillo de Alaquàs acoge una conferencia sobre la crisis climática
Una visita guiada gratuita al Castillo de Alaquàs tendrá lugar antes de la conferencia
Alaquàs, 20 de febrero | El Castillo de Alaquàs acogerá el jueves 27 de febrero a las 19h
la conferencia ‘Qué hacer ante la crisis climática?’. Sera Huertas, Técnico en Educación
Ambiental en el Centro de Educación Ambiental de la Comunidad Valenciana (CEACV),
abordará los retos que plantea el cambio climático y qué alternativas reales tenemos a
nuestro alcance para reducir nuestro impacto medioambiental. Una visita guiada gratuita
al Castillo de Alaquàs tendrá lugar a las 18h, una hora antes de la conferencia.
Con esta conferencia se inaugura el ‘Curso para la Concienciación y la Transformación social’,
un ciclo de cuatro conferencias que organiza la Cátedra Tierra Ciudadana de la Universitat
Politècnica de València, la Fundació Horta Sud y el Museu Comarcal de l'Horta Sud. Cuatro
municipios de l'Horta Sud acogerán, entre los meses de febrero y mayo, este ciclo de
conferencias que servirá para debatir sobre cambio climático, crisis energética, el futuro de la
alimentación y la defensa de los Derechos Humanos en el marco de las corrientes migratorias.
Las cuatro conferencias
Alaquàs - Castell d’Alaquàs, Jueves 27 de febrero (19.00h) | ¿Qué hacer frente a la crisis
climática? Sera Huertas, Técnico en Educación Ambiental en el Centro de Educación
Ambiental de la Comunitat Valenciana (CEACV). Visita guiada al Castell d’Alaquàs a las
18.00h.
Quart de Poblet - Espai Jove de Creació, Miércoles 25 de marzo (19.00h) | Alternativas al
petróleo, afrontemos la crisis energética. Antonio Turiel, Científico titular del CSIC en el
Instituto de Ciencias del Mar.
Paiporta - Museu de la Rajoleria, Miércoles 29 de abril (19.00h) | Corrientes migratorias y
Derechos Humanos. Rosario Polito, Vicepresidenta del Consejo Municipal de Inmigración de
Valencia y Portavoz de la Mesa de Entidades de Solidaridad con los Inmigrantes. Albert Mora,
Profesor del Departamento de Sociología y Antropología Social de la Universitat de València.
Visita guiada al Museu de la Rajoleria a las 18.00h.
Torrent - Museu Comarcal de l’Horta Sud, Jueves 28 de mayo (19.00h) | El futuro de la
agricultura y la alimentación. Lorena Tudela, Ingeniera agrónoma. Transferencia y Gestión
de Proyectos e Innovación Agroalimentaria (Centre d’Experiències Cajamar en Paiporta). Mª
Dolores Raigón, Ingeniera agrónoma. Catedrática de Química de la ETSIAMN (Universitat
Politècnica de València). Guillermo Palau, Ingeniero agrónomo. Profesor Titular de la ETSIAMN
(Universitat Politècnica de València). Visita guiada al Museu Comarcal de l’Horta Sud a las
18.00h.

Inscripciones y Certificado de asistencia
El curso es gratuito. El programa completo y los formularios de inscripción para cada una
de las conferencias están disponibles en el siguiente enlace: bit.ly/CursTransformacióSocial
Las personas que asistan a al menos tres de las cuatro conferencias que integran el curso
recibirán un Certificado de asistencia expedido por la Cátedra Tierra Ciudadana de la
Universitat Politècnica de València.
Entidades colaboradoras
Cooperativa AeioLuz – Àgora Oberta – Ajuntament d’Alaquàs – Ajuntament de Paiporta –
Ajuntament de Quart de Poblet – Associació 14 d’Abril – Associació 9 d’Octubre – Caixa
Popular – Castell d’Alaquàs – Col·lectiu Soterranya – CSA La Llavor – Escola d’Adults de
Torrent – Escola de Cases – Federació de Cases de Joventut – Federació d’Instituts d’Estudis
del País Valencià – Institut d’Estudis Comarcals de l’Horta Sud – Museu de la Rajoleria de
Paiporta – Natura i Cultura – SETEM Comunitat Valenciana.
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