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NOTA DE PREMSA 

L’Horta Sud reprén el cicle itinerant de conferències per a la 
conscienciació i la transformació social  

El pròxim dimarts, 7 de juny, el Museu Comarcal de l’Horta Sud acollirà la 
xerrada sobre crisi alimentària i agricultura 

 

Torrent, 1 de juny de 2022 | Després de dos anys parat per la pandèmia, l'Horta Sud reprén el 
curs itinerant per a la conscienciació i la transformació social. Concretament, ho fa el pròxim 
dimarts dia 7 a les 19:00 h, amb una conferència que posarà sobre la taula els reptes 
actuals i de futur de l'alimentació i l'agricultura. 

En aquesta primera trobada, que porta per nom 'Crisi alimentària i agricultura', intervindran els 
enginyers agrònoms María Dolores Raigón i Guillermo Palau. Els dos són professors de la 
UPV, una de les entitats organitzadores del curs a través de la Cátedra Tierra Ciudadana, 
conjuntament amb la Fundació Horta Sud i el Museu Comarcal de l'Horta Sud, a més de 
diverses associacions col·laboradores. 

Totes les persones que hi vulguen assistir, s'han d'inscriure a través del portal 
associacions.org/app/acció i hi haurà la possibilitat per a tothom qui ho desitge d'assistir a una 
visita guiada prèvia al Museu, que començarà a les 18:00 h. Igualment, aquells que 
assistisquen a un mínim de tres de les quatre conferències programades (comptant la 
realitzada en febrer de 2020), rebran un certificat d’assistència expedit per la UPV. 

Després de l'estiu el curs seguirà tractant, en setembre, la crisi energètica, i els drets humans a 
través de l'anàlisi de les corrents migratòries, en octubre. 

 
PER A MÉS INFORMACIÓ 
Aleix Pujol Puigmal 
Telèfon: 961 553 227 | Adreça electrònica: comunicacio@fundaciohortasud.org  
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NOTA DE PRENSA 

L’Horta Sud retoma el ciclo itinerante de conferencias para la 
concienciación y la transformación social 

El próximo martes, 7 de junio, el Museu Comarcal de l’Horta Sud acogerá la 
charla sobre crisis alimentaria y agricultura 

 

Torrent, 1 de junio de 2022 | Después de dos años parado por la pandemia, l’Horta Sud 
retoma el curso itinerante para la concienciación y la transformación social. Concretamente, lo 
hace el próximo martes día 7 a las 19:00 h, con una conferencia que pondrá sobre la mesa los 
retos actuales y futuros de la alimentación y la agricultura. 

En este primer encuentro, que lleva por nombre ‘Crisis alimentaria y agricultura’, intervendrán 
los ingenieros agrónomos María Dolores Raigón y Guillermo Palau. Ambos son profesores 
de la UPV, una de las entidades organizadoras del curso a través de la Cátedra Tierra 
Ciudadana, junto a la Fundació Horta Sud y el Museu Comarcal de l’Horta Sud, además de la 
colaboración de diversas asociaciones. 

Todas las personas que quieran asistir se deben inscribir a través del portal 
associacions.org/app/accio, y habrá la posibilidad para todos los que lo deseen de asistir a una 
visita guiada previa, también gratuita, al Museu, que empezará a las 18:00 h. Además, aquellos 
que asistan a un mínimo de tres de las cuatro conferencias programadas (contando la realizada 
en febrero de 2020), recibirán un certificado de asistencia expedido por la UPV. 

Después de esta conferencia, el curso retomará su actividad en otoño. Concretamente, en 
septiembre tratando la crisis energética y, en octubre, los derechos humanos a través del 
análisis de las corrientes migratorias. 

PARA MÁS INFORMACIÓN 
Aleix Pujol Puigmal 
Teléfono: 961 553 227 | Correo: comunicacio@fundaciohortasud.org  
Web: fundaciohortasud.org    

 

 

 


