
Conferència | Divendres, 31 de maig de 2019 a les 19.30 h
     A la seu del COR (C/ Botigues, 21 de Xàtiva).

EL MALBARATAMENT ALIMENTARI: Un repte global que cal 
abordar des de casa                     
      

 A càrrec de la investigadora M. Ángeles Fernández (IVIA) i  
 l’Ass. d’Ames  de Casa Tyrius de Xàtiva.

 M. Ángeles Fernández | És Doctora Enginyera Agrònoma  
 per la Univesitat Politècnica de València.
 
 La seua experiència l'ha desenvolupat com a investigadora  
 a l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries, i com a docent  
 a la UPV i la UMH.
 
 En l'actualitat està participant de manera directa en el   
 disseny del Pla contra el malbaratament alimentari a la   
 Comunitat Valenciana, i coordinant diferents iniciatives que  
 formen part de l'agenda de treballs d'aquest Pla, per contri 
 buir amb això a la seua implantació i desenvolupament.



Concert | Dijous, 6 de juny de 2019 a les 20.00 h
     A la Plaça de la Constitució de Carrícola (la Vall d’Albaida).

‘GUITARRANTÀRTICA. El sò contra el canvi climàtic’
      

 Emmarcat en el DM Oceans. A càrrec del guitarrista Rafael  
 Serrallet. 

 Després, contarà les seues experiències musicals per l’An 
 tàrtida. 

 Rafael Serrallet | S'ha convertit per mèrits propis en una  
 de les grans  personalitats de la música espanyola al   
 món. 
 
 Natural de Xirivella (València), ha ofert recitals en solitari  
 en auditoris internacionals de tot el món (Carnegie Hall,  
 Lincoln Center de Nova York, Liceu de Barcelona, Palau de  
 la Música de València, etc.) junt a grans orquestres i con 
 junts instrumentals. 

 Destaca especialment el seu viatge a l'Antàrtida, on ha   
 participat en  la campanya “GuitarrAntàrtica: Sis cordes  
 per a la conscienciació del  canvi climàtic”. 
 
 A més, amb esta gira Serrallet es convertix en el primer  
 músic que fa  concerts en els set continents i en un mateix  
 any.



Conversatori | Dijous, 13 de juny de 2019 a les 19.30 h
     A la seu del COR (C/ Botigues, 21 de Xàtiva)

XICOTETS GESTOS, GRANS ACCIONS, ‘Consells pràctics 
per a fer front al canvi climàtic’ 
 

 A càrrec de María Vicente (Ecologistes en Acció del PV) i  
 Raúl Moral (UMH). 

 Maria Vicente | Llicenciada en Economia amb especialit 
 zació en la gestió de recursos naturals, María disposa de  
 més de 10 anys d'experiència en informes econòmics   
 ambientals, sobretot en la gestió d'aigües. 

 Des de fa 2 anys coordina l'Oficina tècnica d'Ecologistes  
 en Acció del País Valencià, des d'on es gestionen projec 
 tes d'aigües i residus. 

 A més, també coordina la federació 'Ecologistes en Acció  
 del País Valencià.'
      
 Raúl Moral | Catedràtic d'Universitat des de 2010 de l'àrea  
 d’Edafologia i Química Agrícola, amb 21 anys d'experièn 
 cia docent i 26 en activitat investigadora a la Universitat  
 d'Alacant, Universitat Politècnica de València i Universitat  
 Miguel Hernández d'Elx, UMH. 

 Membre creador i coordinador de la Xarxa Espanyola de  
 Compostatge durant 10 anys (2004-2014), és membre   
 creador de l'empresa de base tecnològica i spin-off UMH,  
 COMPOSTINGREEN SL amb activitat des de 2014 a l'actua 
 litat. També revisor habitual de més de 12 revistes SCI, i  
 avaluador de projectes I+D+I a nivell internacional, nacio 
 nal i regional.



Presentació de llibre  | Dijous, 20 de juny de 2019 a les 19.30 h
     A la seu del COR (C/ Botigues, 21 de Xàtiva)

‘ENCARA NO ÉS TARD: Claus per a entendre i aturar el canvi 
climàtic’ 

 Amb l’autor del llibre, Andreu Escrivà. A continuació,   
 degustació de productes locals. 

 Andreu Escrivà | Llicenciat Ciències Ambientals, Màster en  
 Conservació d'Ecosistemes i Doctor en Biodiversitat. 

 Ha treballat com a investigador en usos del sòl i desertifi 
 cació, així com en ecologia d'ambients aquàtics continen- 
 tals i, més recentment, com a tècnic de participació, con- 
 sultor de sostenibilitat, periodista ambiental i referent en  
 divulgació i comunicació de la ciència, de forma molt   
 especial en qüestions relacionades amb el canvi climàtic.


