
 

Benvolgudes companyes, 

Benvolguts companys, 

El dia 16 d'octubre de 2020 tindrà lloc el V Workshop 

d'Economia Valenciana (enguany sota modalitat virtual), organitzat 

per la Fundació Nexe, la Càtedra d'Economia Valenciana de la 

Universitat Politècnica de València i la Càtedra de Transformació del 

Model Econòmic de la Universitat Jaume I.  

En aquesta ocasió la Seu Territorial Valenciana de l´Associació 

Espanyola de Ciència Regional, participa amb l`organitzacio d’una 

Taula Rodona sobre despoblament: El despoblament valencià: 

acció política i desenvolupament territorial.   

Aquesta jornada, amb una consolidada trajectòria a l'esquena, es el 

punt de trobada dedicat a l'estudi de la realitat i les oportunitats de 

l'economia valenciana des d'una ampla perspectiva, tant acadèmica 

com política i professional. 

El present Workshop pretén aportar un enfocament territorial a l’estudi 

dels problemes econòmics i empresarials contemporanis, és a dir, el 

seu objectiu és arrelar els debats econòmics globals als agents que 

operen en el nostre territori. En conseqüència, aquest seminari és un 

excel·lent fòrum per a investigadors i professionals que busquen 

intercanviar idees, experiències, opinions i resultats d’investigació 

relatius a qualsevol aspecte de l’economia valenciana en general i de 

les empreses del nostre territori en particular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TAULA RODONA: EL DESPOBLAMENT VALENCIÀ: ACCIÓ POLÍTICA I 

DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL 

 

Dia 16 d'octubre (12:45-14:00) 

 

Modera: Luisa Alamá (Professora de la Universitat Jaume I, presidenta de la 

Seu Territorial Valenciana de la AECR, , comissió Càtedra AVANT) 

 

Participants:  

Jeannette Segarra (Directora General d'AVANT): L'ACCIÓ POLÍTICA DEL 

DESPOBLAMENT A LA COMUNITAT VALENCIANA 

 

Jorge Hermosilla (Catedràtic de Geografia de la Universitat de València, 

director del Plesvant, comissió Càtedra AVANT): ASPECTES DE INNOVACIÓ AL 

TERRITORI RURAL  

 

Vicente Budi (Professor de la Universitat Jaume I, coordinador Càtedra AVANT): 

RECURSOS DAVANT EL DESPOBLAMENT 

 

Margarita Brugarolas (Professora de la Universitat Miguel Hernández, comissió 

Càtedra AVANT): FERRAMENTES PER A DINAMITZAR EL TERRITORI: 

DENOMINACIONS D'ORIGEN I AGRICULTURA ECOLÒGICA 

 

Podeu consultar el programa complet i tota la informació relativa a 

la crida a les comunicacions en la següent pàgina 

web:https://fundacionexe.org/workshops/econval20/ 

Per a més informació no dubte en contactar amb nosaltres mitjançant 

el següent correu: nexe@fundacionexe.org 

Esperem la vostra participació en el V Workshop d'Economia 

Valenciana. 
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Queridas compañeras, 

Queridos compañeros, 

 

El día 16 de octubre de 2020 tendrá lugar el V Workshop de 

Economía Valenciana (este año bajo modalidad virtual), organizado 

por la Fundació Nexe, la Cátedra de Economía Valenciana de la 

Universitat Politècnica de València y la Cátedra de Transformación del 

Modelo Económico de la Universitat Jaume I.  

En aquesta ocasión la Seu Territorial Valenciana de l´Associació 

Espanyola de Ciència Regional, participa con la organización de una 

Mesa Redonda sobre despoblamiento: El despoblamiento 

valenciano: acción política y desarrollo territorial. 

Esta jornada, con una consolidada trayectoria a las espaldas, 

representa un punto de encuentro dedicado al estudio de la realidad y 

las oportunidades de la economía valenciana desde una ancha 

perspectiva, tanto académica como política y profesional. 

 

El presente Workshop pretende aportar un enfoque territorial en el 

estudio de los problemas económicos y empresariales 

contemporáneos, es decir, su objetivo es arraigar los debates 

económicos globales a los agentes que operan en nuestro territorio. En 

consecuencia, este seminario es un excelente foro para investigadores 

y profesionales que buscan intercambiar ideas, experiencias, opiniones 

y resultados de investigación relativos a cualquier aspecto de la 

economía valenciana en general y de las empresas de nuestro territorio 

en particular. 

 

 

 

 

 

 

 

 



MESA REDONDA: EL DESPOBLAMIENTO VALENCIANO: ACCION 

POLIICA Y DESARROLLO TERRITORIAL  

Dia 16 de octubre (12:45-14:00) 

 

Modera: Luisa Alamá (Profesora de la Universitat Jaume I, presidenta de la Seu 

Territorial Valenciana de la AECR, comisión Càtedra AVANT) 

 

Participantes:  

Jeannette Segarra (Directora General d'AVANT): LA ACCIÓN POLÍTICA DE LA 

DESPOBLACIÓN EN LA COMUNITAT VALENCIANA 

 

Jorge Hermosilla (Catedrático de Geografía de la Universitat de València, 

director del Plesvant, comisión Càtedra AVANT): ASPECTOS DE INNOVACIÓN EN 

EL TERRITORIO RURAL  

 

Vicente Budi (Professor de la Universitat Jaume I, coordinador Càtedra AVANT): 

RECURSOS ANTE LA DESPOBLACIÓN  

 

Margarita Brugarolas (Profesora de la Universitat Miguel Hernández, comisión 

Càtedra AVANT): HERRAMIENTAS PARA DINAMIZAR EL TERRITORIO: 

DENOMINACIONES DE ORIGEN Y AGRICULTURA ECOLÓGICA  

Podéis consultar el programa completo y toda la información relativa 

al llamamiento a las comunicaciones en la siguiente página 

web:https://fundacionexe.org/workshops/econval20/ 

Para mayor información no duda al contactar con nosotros mediante el 

siguiente correo:  

nexe@fundacionexe.org 

 

Esperamos vuestra participación en el V Workshop de Economía 

Valenciana. 

 

 

 

 


