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Dia 7 de febrer, matí Centre Polivalent d'Oliva
10.30 h Vanessa Campos Climent: Business Administration Department University of València.
"L'Economia social i solidària en el S. XXI, un concepte en evolució: ECB i Bcorporations."
11.30 h Descans
12.00 h J. Miguel Ribera Esteve, gerent d'Animació i Logística Cultural, SL, llicenciat en Ciències
Empresarials, consultor homologat empreses EBC, Acompanyat Facilitador acreditat Municipis
del Bé Comú.
“Experiència empresarial Economia del Bé Comú (EBC)”
Dia 7 de febrer, vesprada Sala de Conferències de la Biblioteca Envic d'Oliva
18.00 h Francisco Àlvarez Molina, director general d'Economia, Emprenedoria i Cooperativisme
de la Generalitat Valenciana.
“Presentació de les jornades i polítiques en matèria d'EBC que es porten a terme des de la Conselleria”
18.45 h Joan Ramon Sanchis, catedràtic d'Organització d'Empreses, director de la Càtedra EBC
Economia del Bé Comú de la Universitat de València.
“El model de l'EBC i la seua aplicació a les empreses”
19.30 h Andrés Montesinos Campos, president Secció Territorial de València de Som Energia.
“Ètica en la gestió energètica”
20.00 h Cloenda
Dia 8 de febrer, matí Centre Polivalent d'Oliva
10.00 h Miguel Àngel García i Muñoz, enginyer tècnic agrícola UPV, màster Iberflora en Jardinería
i Paisatge (UPV) i màster en Gestió i Direcció de Projectes (UPV). Actualment, docent en Taller
d'Ocupació Centelles Oliva IV a Oliva, enginyer paisatgista de parcs i jardins, projectes de
restauració paisatgística i/o ambiental. Defensor de recuperar els ecosistemes propis de cada
lloc, utilitzant espècies autòctones per a millorar la biodivesitat als nostres parcs, espècies de
baix consum d'aigua i baix manteniment.
“Biodiversitat. Interdependència amb la problemàtica global del desenvolupament sostenible.”

11.30 h José Andrés Torren Bravo, professor de titular EU, doctor enginyer Forestal. Departament
d'Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient UPV. Grup d'investigació en Ciència i Tecnologia Forestal.
"Els incendis forestals i el canvi climàtic. Prevenció i reforestació."
12:30 h: Manuel Porcar, professor de la Facultat de Biologia UV Departament Institu Universitari
Cavanilles Biodiversitat i Biologia. Investigador Institute for Integrative Systems Biology
“Biologia sintètica”
La biotecnologia, també coneguda com a enginyeria genètica, és una eina tan controvertida
com útil, i que permet modificar el genoma dels organismes perquè facen coses útils, com ara
produir noves medicines, biomaterials o biosensors. La biologia sintètica pretén anar més enllà
i fabricar organismes com qui fabrica màquines. Si fos possible, seria una autèntica revolució.
Però, són realment màquines els organismes vius? Quins són els riscos de la manipulació genètica? Podrà la biologia sintètica assolir allò que és el seu objectiu últim: crear vida artificial? La
conferència tractarà del biotencial de la biologia sintètica, i exposarà els reptes, lligats a aquesta
nova disciplina científica, a què s'enfronta la nostra societat front a uns canvis científics, socials
i ambientals imminents.
Dia 8 de febrer, vesprada Sala de Conferències Biblioteca Envic d'Oliva
17.00 h Gerard Pasola, biòleg, especialista en arboricultura, director de l'empresa Árbol, Investigación y Gestión SL (Doctorarbol).
“El disseny de l'arbrat urbà des del punt de vista de l'ecologia urbana”.
18.00 h Sara Perales Momparler, doctora enginyera de Camins, Canals i Ports; gerent de Green
Blue Management (GBM). Màster universitari en Consultoria d'Enginyeria Civil per la Universitat
Politècnica de València. En el 2006 i funda PMEnginyeria, consultora especialitzada en Sistemes
de Drenatge Sostenible (SuDS) predecessora de Green BlueManagement, de la qual actualment és gerent. Autora principal del PAMRI d'Oliva. És Premi Enginyer/ra Jove 2009, concedit
per la Demarcació de la Comunitat Valenciana del Col·legi ICCP. Membre de la Junta Directiva de
l'Associació ICCP (AICCP), on presideix les comissions d'Internacional i Dona en l'Enginyeria
Civil.
"Fent ciutats més sostenibles amb sistemes basats en la naturalesa: SUDS"
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