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Valencia, 16 de noviembre de 2011 

 

La Cátedra Tierra Ciudadana de la Universitat Politècnica de València 
analiza la crisis alimentaria 
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La Cátedra Tierra Ciudadana de la Universitat Politècnica de València celebra en el marco del ciclo de 

conferencias "Alimentación y Ciudadanía” la segunda mesa redonda que lleva por titulo "Crisis Alimentaria. 

Derecho a la alimentación frente a la especulación financiera”. En ella intervendrán Gustavo Duch, Fundador 

de Veterinarios sin Fronteras y director de la revista "Soberanía Alimentaria"; Francisco Álvarez. Analista 

financiero y Presidente de Eticafamilyoffice; Aurelio Sebastià, de la Federación Europea de Fabricantes de 

Alimentos Compuestos y Vicent Boix, escritor y autor del libro "El parque de las hamacas: el químico que 

golpeó a los pobres". 

 

La mesa redonda tendrá lugar el próximo jueves, 17 de noviembre, a las 17 horas en la Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural (edificio 3P) de la Universitat Politècnica de 

València. 

 

El objetivo de este ciclo de conferencias es analizar la situación actual y futura de los sistemas productivos, así 

como la explotación de los recursos naturales y los retos de la alimentación, además de cuestionar la evolución 

del sistema agroalimentario global”, según apunta el catedrático y director de la Cátedra Tierra Ciudadana, 

José Mª García Álvarez-Coque. 

 

En la organización y difusión de este ciclo colaborarán, además de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 

Agronómica y del Medio Natural (ETSIAMN), el Instituto Valenciano de Investigación y Formación 

Agroambiental (IVIFA); La Unió de Llauradors i Ramaders; Empodera consultores; la Fundación Charles 

Léopold Mayer y otras entidades como Llaurados Solidaris, la Coordinadora Valenciana d'ONGD y la 

Plataforma per la Sobirania Alimentària del País Valencià. 

 

La Cátedra Tierra Ciudadana, creada conjuntamente por la Universitat Politècnica de València y la Fondation 

Charles Léopold Mayer, está adscrita a la ETSIAMN. Nace a iniciativa de un grupo de profesores, instituciones 

y profesionales de distintos ámbitos vinculados a la Universitat Politècnica de Valencia. El objeto de esta 

Cátedra es el desarrollo de actividades de formación y sensibilización de la ciudadanía sobre temas vinculados 

con la agricultura, la alimentación y el desarrollo rural tanto a nivel europeo como internacional. 
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La Càtedra Terra Ciutadana de la Universitat Politècnica de València 

analitza la crisi alimentària 

 

-Demà dijous, 17 de novembre, en un taula rodona que tindrà lloc en l'Escola Tècnica 

Superior d'Enginyeria Agronómica i del Mitjà Natural (ETSIAMN)  
 

 

La Càtedra Terra Ciutadana de la Universitat Politècnica de València celebra en el marc del cicle de 

conferències "Alimentació i Ciutadania” la segona taula rodona que duu per titulo "Crisi Alimentària. Dret a 

l'alimentació enfront de l'especulació financera”. En ella intervindran Gustavo Duch, Fundador de Veterinaris 

sense Fronteres i director de la revista "Sobirania Alimentària"; Francisco Álvarez. Analista financer i President 

de Eticafamilyoffice; Aurelio Sebastià, de la Federació Europea de Fabricants d'Aliments Composts i Vicent 

Boix, escriptor i autor del llibre "El parc de les hamaques: el químic que va copejar als pobres".  

 

La taula rodona tindrà lloc dijous que ve, 17 de novembre, a les 17 hores en l'Escola Tècnica Superior 

d'Enginyeria Agronómica i del Mitjà Natural (edifici 3P) de la Universitat Politècnica de València.  

 

L'objectiu d'aquest cicle de conferències és analitzar la situació actual i futura dels sistemes productius, així 

com l'explotació dels recursos naturals i els reptes de l'alimentació, a més de qüestionar l'evolució del sistema 

agroalimentario global”, segons apunta el catedràtic i director de la Càtedra Terra Ciutadana, José Mª García 

Álvarez-Coque.  

 

En l'organització i difusió d'aquest cicle col·laboraran, a més de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria 

Agronómica i del Mitjà Natural (ETSIAMN), l'Institut Valencià d'Investigació i Formació Agroambiental (*IVIFA); 

La Va unir de Llauradors i Ramaders; Empodera consultors; la Fundació Xerris Léopold Mayer i altres entitats 

menjo Llaurados Solidaris, la Coordinadora Valenciana d'ONGD i la Plataforma per la Sobirania Alimentària del 

País Valèncià.  

 

La Càtedra Terra Ciutadana, creada conjuntament per la Universitat Politècnica de València i la Fondation 

Xerris Léopold Mayer, està adscrita a la ETSIAMN. Neix a iniciativa d'un grup de professors, institucions i 

professionals de diferents àmbits vinculats a la Universitat Politècnica de València. L'objecte d'aquesta Càtedra 

és el desenvolupament d'activitats de formació i sensibilització de la ciutadania sobre temes vinculats amb 
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l'agricultura, l'alimentació i el desenvolupament rural tant a nivell europeu com internacional 

   

Dades de contacte: Entitat:Universitat Politècnica de 

València 

Correu electrònic:prensa@upvnet.upv.es  

Telèfons: 96 3877001 

Annexos:  
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